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APRESENTAÇÃO

Este livro relata um conjunto de experiências desenvolvidas por cidades latino-americanas e européias, com a 
finalidade de validar a pertinência da utilização de metodologias baseadas em informações georreferenciadas 
para o planejamento de políticas e projetos sociais voltados à inclusão social de jovens nos seus territórios. 

Em consequência do crescimento da pobreza urbana e do aprofundamento das desigualdades sócio-terri-
toriais evidenciados nas duas últimas décadas, no cenário mundial - responsáveis pela produção de efeitos 
regressivos de toda espécie -, verificou-se o surgimento de diferentes iniciativas de governos locais, estaduais 
ou provinciais voltadas à construção de sistemas de informações com base territorial para dar suporte às 
decisões sobre políticas públicas. 

Preocupadas em assumir a responsabilidade de enfrentar e combater esses problemas, também as cidades e 
província que viriam a se associar em torno deste projeto comum Urb-Al desenvolveram estudos dessa natu-
reza, mais ou menos sofisticados, visando dimensionar os principais atributos desses desequilíbrios. Tais inicia-
tivas geraram um conjunto de indicadores sobre o fenômeno da exclusão/inclusão social de suas populações. 
Embora os resultados desses estudos tenham sido divulgados no âmbito de suas respectivas Administrações, 
estes não evoluíram a ponto de serem incorporados como instrumentos efetivos para nortear estratégias e 
ações nas áreas sociais. 

Nos anos iniciais deste milênio constatava-se, portanto, grande interesse dessas Administrações locais e pro-
vincial por iniciativas de capacitação visando aparelhar seus quadros técnicos para compreenderem melhor e 
mais profundamente o que são indicadores sociais, como são construídos, o que significam e para que servem. 
Além disso, identificava-se grande carência por novas abordagens metodológicas capazes de integrar esses 
indicadores sociais nas atividades do dia-a-dia de seus quadros técnicos e políticos. 

Adicionalmente, essas Administrações compartilhavam séria preocupação em construir conhecimento especí-
fico sobre os fenômenos que caracterizam a condição juvenil, de modo a desenvolver elementos para nortear 
decisões sobre políticas apropriadas para combater a pobreza e a exclusão desse segmento social.  Em suma, 
havia uma demanda manifesta por metodologias e instrumentos capazes de promover e viabilizar a aplicação 
dos sistemas de informação com base territorial existentes no processo de formulação de políticas públicas, 
com especial interesse no grupo social constituído pela população jovem, por se tratar de um dos segmentos 
mais vulneráveis aos problemas sócioeconômicos, localizados em famílias de baixa renda e sujeitos a elevado 
risco de marginalidade. 

Este foi, portanto, o leitmotiv que impulsionou a concepção inicial do projeto comum R10-A9-04 “Potenciali-
zação do uso de sistemas de informação georreferenciados em projetos de combate à pobreza de jovens da 
periferia urbana”. Formulado e coordenado pelo município de Guarulhos (Brasil) – e contando com a partici-
pação da Província de Turim (Itália) como coordenadora adjunta, dos municípios de Vila Real de Santo Antonio 
(Portugal), Pergamino (Argentina) e Goiânia (Brasil), assim como do Instituto Pólis (Brasil), na qualidade de 
sócio externo -, este projeto foi realizado entre os anos de 2005 e 2007, com apoio financeiro do Programa 
Urb-AL, da União Européia.

Este livro objetiva descortinar uma visão panorâmica do conjunto das atividades desenvolvidas no âmbito 
deste projeto comum Urb-Al, enfatizando a metodologia adotada, o fio lógico condutor de suas ações, as 
experiências realizadas, os projetos apresentados pelas cidades e província sócias como objeto do intercâmbio 
técnico e, por fim, as conclusões e recomendações elaboradas com base nos resultados alcançados. 
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O primeiro capítulo realiza uma síntese analítica do desenvolvimento do projeto como um todo, destacando a 
abordagem metodológica adotada para orientá-las, de forma a explicitar a lógica que as conduziu. A intenção 
é que essa sistematização contribua para facilitar a leitura contextualizada das experiências executadas e dos 
projetos selecionados para constituírem objeto do intercâmbio técnico, apresentados nos capítulos seguintes. 
Além disso, retrata as etapas percorridas, envolvendo desde o momento inicial dos trabalhos – em que os 
sócios confirmaram os compromissos assumidos e estabeleceram diretrizes e eixos para nortear as ações -, 
até os resultados dos finais dos debates realizados pelos sócios, consolidados no documento final, intitulado 
“Carta de Turim”. 

O segundo capítulo relata, de forma abrangente, a experiência piloto desenvolvida pelo Município de Guaru-
lhos com base na metodologia pesquisa-ação participativa, articulando representantes das secretarias munici-
pais envolvidas com o escopo deste projeto, especialistas nos temas abordados, grupo de jovens mediadores e 
jovens residentes, além de representantes de outras organizações públicas. Combinando metodologias quan-
titativas e qualitativas de pesquisa e análise, esta experiência envolveu a realização de um ciclo de oficinas 
de planejamento participativo e dois programas de capacitação destinados a gestores municipais e a jovens 
mediadores, culminando com a concretização de pesquisa de campo efetuada com jovens residentes naquela 
localidade, visando documentar as formas de manifestação da exclusão desse segmento social, a partir de sua 
própria perspectiva. 

O terceiro capítulo expõe, inicialmente, os princípios e valores de referência adotados pelo governo da Provín-
cia de Turim, sua orientação programática e sua missão, articulando cinco eixos estratégicos. A partir de frutu-
osa colaboração com a Prefeitura de Turim – e para a finalidade específica do intercâmbio técnico realizado 
neste projeto-, foram apresentadas duas experiências particularmente qualificadas e radicadas no território 
provincial, envolvendo as políticas de regeneração urbana e o Observatório do Mundo Juvenil. 

As políticas de regeneração urbana distinguem-se por forte ação cultural de promoção e reforço do protagonis-
mo e da identidade de grupos locais em geral e de jovens em particular, envolvendo desde a simples consulta 
aos cidadãos até formas de planejamento participativo e de efetiva gestão. O Observatório do Mundo Juvenil 
é a construção de um conhecimento compartilhado, sistemático e organizado da condição juvenil que visa evi-
denciar as necessidades e fornecer um quadro de referência sintético e orgânico da condição desse segmento 
social para apoiar, com informações, os diversos atores sociais que atuam com jovens.

O quarto capítulo apresenta os resultados de dois fóruns locais desenvolvidos pelo Município de Pergamino, 
tendo como eixo central um dos princípios adotados por este projeto comum, qual seja o do “estímulo ao pro-
tagonismo juvenil como pressuposto para a concepção e implantação de ações”. O primeiro fórum, voltado es-
sencialmente à participação dos jovens, buscou expor as políticas públicas em curso no município e promover 
debate participativo sobre o conceito de exclusão/inclusão e também sobre os limites e as potencialidades de 
inclusão juvenil geradas pelas políticas apresentadas. O segundo fórum, restrito aos quadros técnicos munici-
pais, envolveu apresentação do mapa quantitativo das necessidades dos jovens e do relatório dos indicadores 
georreferenciados das áreas consideradas e promoveu debate acerca da estratégia intersetorial a ser utilizada 
para superar as debilidades evidenciadas nas políticas públicas. 

O quinto capítulo descreve o projeto “Casa da Juventude”, implementado pela Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo Antonio, cuja idéia central consistiu em motivar e mobilizar os jovens para participarem da concepção 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento de sua comunidade, mediante desenvolvimento de 
atividades inovadoras, multidisciplinares, produtivas e estimulantes, relacionadas com o projeto de vida de 
cada um. Concebido para ser implementado ao longo do tempo, de início este projeto  pretendeu abordar 
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questões de base, envolvendo os problemas dos jovens da periferia da cidade. Posteriormente – a médio e 
longo prazos – existe a intenção de transformar este espaço numa zona de convívio e lazer, de partilha e de 
participação no poder de decisão em nível local, nacional e para além fronteiras, mediante a promoção e dina-
mização de ações inter-institucionais, de intercâmbios juvenis e de concretização de projetos. Nesta publicação 
são apresentados os resultados de duas oficinas  de trabalho com jovens realizadas no âmbito deste projeto 
comum Urb-Al.

O sexto capítulo discorre sobre a oficina “Retratos da Juventude Goianense, realizada no âmbito do projeto 
Consórcio Social da Juventude de Goiânia – Gente Cidadã”, envolvendo apresentações e debates com a po-
pulação jovem participante desse programa sobre o tema “Juventude: Sujeitos de Direito em uma realidade 
de pobreza”. Vinculado ao Programa Nacional Primeiro Emprego (PNPE), esse consórcio busca alcançar jovens 
com dificuldade de acesso ao Sistema Nacional de Emprego – SINE, em virtude de suas condições sócio-eco-
nômicas. Seu maior desafio é desenvolver tecnologia social capaz de oferecer aos jovens condições reais de se 
inserirem no mundo do trabalho, a partir de processo de formação e qualificação que priorize a promoção da 
equidade de gênero, inspirando-se no humanismo, nos valores éticos e sociais e na cultura da paz.

Com o intuito de facilitar a compreensão do conteúdo deste projeto comum Urb-Al, o Anexo I apresenta as 
partes substantivas da proposta técnica que constituiu a concepção inicial desta ação e integrou o pedido 
de subvenção submetido à aprovação da Rede 10 – Luta contra a Pobreza Urbana, da Comissão Européia, 
envolvendo objetivos, justificativa, descrição das atividades, metodologia, duração, plano de ação e resultados 
previstos.  

Dada sua importância, também são inseridos como anexos os documentos elaborados e assinados por todos 
os sócios ao final dos dois seminários internacionais realizados no âmbito deste projeto comum.  O Anexo 
II, intitulado “Declaração Final dos Sócios”, constitui uma declaração conjunta lavrada ao final do primeiro 
encontro, na qual todos os sócios reafirmam seus compromissos para com o projeto e estabelecem princípios 
e eixos estruturantes para nortear o seu desenvolvimento. Já o Anexo III, intitulado “Carta de Turim” constitui 
uma declaração final na qual os sócios, - com base no intercâmbio técnico e também no debate realizado sobre 
os resultados alcançados por este projeto -, apresentam suas conclusões e recomendações finais.

Considerando que os capítulos apresentados neste livro constituem somente uma síntese do material técnico 
produzido – e tendo em vista a quantidade e a qualidade da produção técnica gerada ao longo do desenvol-
vimento desta ação -, no CD ROM que constitui o Anexo V são apresentados, na íntegra, todos os documentos 
técnicos produzidos pelos sócios, nas diferentes etapas deste projeto comum. Para possibilitar uma visão do 
conjunto dessa documentação, no Anexo IV é apresentada uma relação dos arquivos que compõem este CD 
ROM.

Esperamos, com esta publicação, contribuir para a construção de processos mais democráticos e efetivos para 
a formulação de políticas públicas e, em particular, para a inclusão social dos jovens das periferias urbanas, 
pautados na afirmação dos valores da democracia, da cidadania e dos direitos humanos.

Guarulhos, dezembro de 2007.

Maria Inês Barreto
Doutora em Administração de Empresas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo - EAESP 
/ Fundação Getúlio Vargas FGV, São Paulo - SP (Brasil). Consultora da Agência de Cooperação Social 
– Farol. Coordenadora do Projeto Comum Urb-Al R10-A9-04 “Potencialização do uso de sistemas de 
informação georeferenciados em projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”.



20



21

1 SÍNTESE ANALÍTICA DO CONJUNTO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS, METODOLOGIA E INTERCÂMBIO TÉCNICO

Silvia de Andrade Stanisci 1

INTRODUÇÃO

O projeto “Potencialização do uso de sistemas de informação georeferenciados em projetos 
de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”, realizado entre os anos de 2005 e 2007 
com apoio financeiro do Programa URB-AL – União Européia, teve como sócios o município de Gua-
rulhos, Brasil (coordenador), a Província de Turim, Itália (coordenadora adjunta), os municípios de Vila 
Real de Santo Antonio (Portugal), Pergamino (Argentina) e Goiânia (Brasil) e contou com a participa-
ção do Instituto Pólis (Brasil), na qualidade de sócio externo.

O projeto compreendeu a realização de experiências locais com a finalidade de validar a pertinência do 
uso de informações com base geográfica em programas sociais e criar condições favorecedoras de sua 
incorporação no cotidiano das ações das administrações municipais. Abrangeu também o intercâmbio 
técnico dos parceiros institucionais sobre aspectos relevantes desses trabalhos, de forma a estabelecer 
uma base conceitual e metodológica comum para o desenvolvimento de ações do mesmo tipo. 

Tendo em vista fortalecer o potencial de disseminação desse projeto, este texto apresenta uma síntese 
analítica das atividades desenvolvidas no seu âmbito, com destaque para a metodologia adotada 
para orientá-las, de forma a explicitar a lógica que as conduziu. Essa sistematização facilita a leitura 
contextualizada das experiências apresentadas nesta mesma publicação, na medida em que apre-
senta, juntas, as considerações e recomendações de todos os sócios sobre os conteúdos e eixos dos 
trabalhos, elaboradas a partir dos resultados alcançados. 

Aproximados por uma identidade de interesses, os sócios partiram de situações muito distintas, o que 
gerou uma riqueza considerável para o intercâmbio técnico e realimentou os processos desenvolvidos 
em cada localidade. Ainda que estas sejam muito diferentes em termos das dimensões e tipos de 
pobreza, desigualdade social, desenvolvimento econômico e sistemas de proteção social, identifica-
ram-se desafios comuns para o enfrentamento da pobreza urbana e a inclusão social da juventude na 
sociedade contemporânea. 

Como evidencia este relato, é unânime entre os sócios o parecer de que o uso de ferramentas de 
informação territorializada contribui positivamente para o planejamento, implementação e avaliação 
de programas sociais.  E que, sem perder de vista as especificidades locais, ações voltadas para jovens 
residentes nas periferias urbanas devem se pautar pelas mesmas diretrizes.

Este texto retrata as etapas percorridas ao longo do desenvolvimento do projeto, organizando-se em 
três blocos de conteúdo. Inicia-se pela apresentação dos fundamentos e dimensões do projeto e pelo 
relato do momento inicial dos trabalhos, em que os sócios confirmaram os compromissos assumidos 
e estabeleceram diretrizes e eixos para nortear as ações. 

1. Silvia de Andrade Sta-
nisci é socióloga, mestre em 
Serviço Social  e consultora 
do Pólis – Instituto de Estu-
dos, Formação e Assessoria 
em Políticas Sociais.
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Em seguida, discorre sobre a realização das experiências locais e de intercâmbio técnico e finalmente 
apresenta as reflexões e recomendações efetuadas pelos sócios a partir dos resultados alcançados. Em 
consonância com a abordagem didática que o caracteriza, o texto explicita em diferentes momentos a 
orientação metodológica que norteou o desenvolvimento do conjunto das ações.

1.1 O PACTO INICIAL

1.1.1 Fundamentos e dimensões do projeto

A democracia, a cidadania e os direitos humanos universais – estes são os fundamentos éticos e polí-
ticos da proposta que deu origem a esse projeto, expressos na vontade e no compromisso dos sócios 
com o combate à pobreza e o incentivo à inclusão social de sua população, neste caso com foco no 
segmento social da juventude.

As periferias de suas cidades enfrentam problemas semelhantes relacionados com as grandes desi-
gualdades sócio-territoriais que as marcam. No cenário mundial, nas últimas décadas a pobreza urba-
na aumentou não apenas em volume mas também em complexidade e no ano de 2007 pela primeira 
vez a população urbana terá superado a rural.   

Extrapola os limites deste texto a análise dos fatores responsáveis por esse processo de urbanização 
que sabidamente tem resultado em grandes contingentes populacionais residentes em bairros perifé-
ricos de cidades grandes e metrópoles; cabe assinalar, contudo, que convivem nesses espaços famílias 
que moram nesses locais há muitos anos com outras recém chegadas; famílias com histórico de pobre-
za que atravessa gerações, ao lado de outras recentemente postas nessa condição.

Esse padrão de crescimento urbano acelerado faz com que cresçam demandas de toda ordem de parcelas 
significativas da população sobre o poder público, que por sua vez se defronta com também crescentes li-
mites e restrições impostos pelo atual padrão de desenvolvimento prevalecente, concentrador e excludente.

A economia globalizada implica novos papéis não apenas para os Estados Nacionais, mas também para as 
(novas e antigas) instâncias supra e sub-nacionais, movimento que é acompanhado pela ascensão do papel da 
sociedade civil, especialmente do terceiro setor, na prestação de serviços que correspondem ao atendimento 
de direitos sociais da população (cuja garantia, cabe ressaltar, permanece como dever inalienável do Estado). 

Entre as múltiplas e complexas exigências desenhadas por esse cenário para o enfrentamento à pobreza, des-
taca-se um aspecto diretamente relacionado à dimensão central do projeto, qual seja, a do foco no território.

Os desafios para o combate à pobreza devem ser respondidos no contexto dos novos arranjos institu-
cionais em vigor, nos quais o poder local - aqui entendido como o poder das administrações públicas 
municipais, emerge como locus preferencial de ações de inclusão social e desenvolvimento sustentável. 
Apesar dos constrangimentos derivados do macro modelo de desenvolvimento, registros de experiên-
cias locais bem sucedidas indicam a validade de se olhar nessa direção. Aí se sustenta a proposta de 
cooperação descentralizada entre cidades visando o desenvolvimento ou a intensificação do uso de 
sistemas de informação georreferenciada sobre as regiões que as compõem.  
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Nos trabalhos apresentados pelos sócios do projeto encontram-se definições e características sobre os 
diferentes tipos de pobreza que as afetam; entre eles houve uma concordância quanto à adoção do 
conceito proposto pela Rede 10 do Programa URB- AL para exclusão social.  

De acordo com esta compreensão, ela se caracteriza como um fenômeno multidimensional, tal como 
ocorre com a pobreza urbana. Entretanto, ao contrário da pobreza, que pode ser medida com indicadores 
objetivos como renda, moradia, atendimento a necessidades básicas etc., a exclusão social implica aspec-
tos subjetivos como, entre outros, a ausência de redes relacionais e o sentimento de não pertencimento. 

A combinação de pobreza com exclusão social pode gerar situações de extrema instabilidade e risco, 
especialmente para os jovens, que se constituem em um grupo de sensível vulnerabilidade a algumas 
delas, como a violência, freqüente na atualidade nas áreas metropolitanas. 

Um dos fatores explicativos da vulnerabilidade juvenil diz respeito às características próprias de sua faixa 
etária que, paradoxalmente, são as mesmas que fazem com que se constituam também em grupo dotado 
de grande capacidade de protagonizar mudanças. As representações correntes sobre juventude ora acentu-
am a dimensão negativa dos problemas e dos desvios, ora ressaltam os tributos positivos dessa faixa etária.

O reconhecimento das capacidades, dificuldades e necessidades específicas dos jovens foi determi-
nante para sua escolha como segmento de interesse para as ações do projeto comum aos sócios.

Diversos estudos e diagnósticos por eles realizados contribuíram com fundamentos técnicos para a 
estruturação desse projeto. No Brasil, os municípios de Guarulhos e Goiânia já haviam percorrido um 
caminho importante em direção ao dimensionamento das desigualdades sócio-territoriais, consolida-
do nos respectivos mapas de exclusão e inclusão social, de 2003, que abrangem medidas de discre-
pâncias e graus de exclusão e inclusão social entre os diferentes bairros das cidades. 

A Província de Turim já havia desenvolvido estudo de caráter essencialmente qualitativo sobre a po-
breza, com a realização de pesquisa envolvendo tipologia e morfologia da pobreza nova, extrema e 
não conclamada, com o intuito de interceptar e prevenir manifestações desse fenômeno. 

O município de Pergamino também se interessou por essa questão, na medida em que identificou 
distintos graus de pobreza, que incluem desde a estrutural até a nova pobreza, e se interessou em 
mapear suas expressões no território. 

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo Antonio se somou a esse grupo, pois observava agrava-
mento de situações envolvendo a juventude somando-se a implicações decorrentes do fator bairro 
de moradia, o que despertou o interesse do município por ferramentas do tipo proposto pelo projeto.

O Instituto Pólis possuía experiência acumulada na construção de indicadores e mapas de exclusão/
inclusão social, tendo sido inclusive o responsável pela realização desse trabalho em Guarulhos e 
Goiânia, o que o qualificou como a instituição mais indicada para assessorar os municípios e província 
sócios no aprofundamento desses estudos. 

Reuniram-se assim em torno de um interesse comum três municípios latino-americanos, dos quais dois brasi-
leiros de grande porte (Guarulhos, município paulista situado na região metropolitana da Grande S.Paulo, com 
cerca de 1.250.000  habitantes e Goiânia, capital do estado de Goiás com aproximadamente 1.200.000) e um 
argentino de médio porte (Pergamino, situado na Província de Buenos Aires, com cerca de 99.200). E, do lado 
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europeu, um município de reduzidíssima dimensão populacional (Vila Real de Santo Antonio, ao sul do país, 
com cerca de apenas 18.000 pessoas) e uma província, Turim, composta por 315 comunas com aproximada-
mente 2.240.000 habitantes, correspondendo a 51% da Região do Piemonte.

Evidenciam-se com esses poucos elementos algumas das grandes diferenças entre os sócios, que 
compreendem de seus papéis institucionais (municípios executores, província coordenadora e indu-
tora) aos maiores ou menores avanços  nos estudos sobre pobreza e na experiência de construção de 
indicadores sociais, às respectivas capacidades de resposta instalada – sem deixar de enfatizar as já 
mencionadas diferenças históricas que caracterizam as políticas sociais de seus respectivos países e as 
condições de seus sistemas de bem estar social.  Foi com essa diversidade que se construiu um canal 
substantivo para o desenvolvimento de uma metodologia comum.

1.1.2 A Declaração dos Sócios: diretrizes e eixos de trabalho

O início dos trabalhos foi marcado pela realização de um seminário para confirmação dos compromis-
sos assumidos pelos sócios e estabelecimento de diretrizes para nortear os trabalhos, consolidados em 
um documento redigido ao seu final, a Declaração dos Sócios.

O I Seminário Internacional realizou-se em Guarulhos, de 5 a 7 de dezembro de 2005. No período que 
precedeu sua realização, o município coordenador, Guarulhos, manteve diversos contatos com as de-
mais cidades e província sócias com o intuito de reunir informações sobre as experiências e interesses 
de cada uma. 

Com o objetivo de estabelecer as bases para o desenvolvimento dos trabalhos em cada local e para a 
realização do intercâmbio técnico o seminário representou um momento estratégico de formação de 
consensos em torno de princípios e eixos de ação.

As sessões do seminário foram abertas ao público, com exceção de uma de interesse restrito aos só-
cios do projeto. Participaram cerca de 90 pessoas, com expressiva presença de autoridades e membros 
da administração municipal e de jovens2.

2. A íntegra do relatório e 
do programa do I Seminário 
Internacional deste projeto 
contendo os roteiros das 
exposições realizadas pelos 
sócios naquela ocasião en-
contram-se no CD-ROM 

Foto: I Seminário Interna-
cional – Guarulhos – Brasil  
– 2005
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Foram três dias de trabalho com exposições, debates, apresentação de experiências, visita técnica e 
um momento artístico planejado e executado por jovens. A dinâmica participativa possibilitou a apro-
ximação entre os sócios, o que veio a facilitar o posterior intercâmbio.

O conteúdo temático foi organizado com vistas a propiciar uma abordagem dos temas de maneira 
progressiva, a partir de exposições chaves sobre as referências centrais do projeto. Destacou-se a im-
portância da utilização dos sistemas de informação georreferenciada em ações de combate à pobreza 
com a apresentação de um mapa de inclusão/exclusão social, que mostrou de que maneira, com base 
na definição de um padrão básico de inclusão social, evidenciam-se as áreas geográficas de maior 
exclusão e vulnerabilidade da população.

O tema da inclusão social da juventude foi abordado com uma apresentação sobre a doutrina da pro-
teção integral, que condensa as diretrizes aprovadas pelos países membros das Nações Unidas para 
o planejamento e a execução de políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos de crianças e 
jovens e é a base das legislações nacionais desses países para essa faixa etária.

Essa base conceitual inicial representou o quadro de fundo para o debate de duas iniciativas voltadas 
ao tema da juventude, realizado por ocasião de visita técnica dos representantes das cidades e pro-
víncia ao Instituto Pólis.  

De posse desse conjunto de referências comuns, cada sócio expôs como pretendia desenvolver o 
projeto, discorrendo sobre a situação em que se encontrava naquele momento e detendo-se nas suas 
possibilidades e interesses relativos ao projeto.

Foto: I Seminário interna-
cional – Guarulhos – Brasil  
- 2005
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Ao longo das exposições confirmou-se a diversidade de situações locais existentes nas cidades e 
província, não apenas em relação às questões de pobreza urbana, mas também no que se refere aos 
critérios e instrumentos para mensurá-la e nas ações para seu enfrentamento e para a inclusão da 
juventude.

No que tange a sistemas de informações de base territorializada, foi consenso a existência de um salto 
entre a elaboração do instrumento e a sua utilização, a exigir o envolvimento e a capacitação das 
equipes das respectivas administrações. 

A Declaração dos Sócios, por eles elaborada em conjunto a partir das reflexões do I Seminário, reto-
ma, como dito, os principais objetivos do projeto e explicita diretrizes e eixos de trabalho para o seu 
desenvolvimento.

Esse documento ratifica o eixo central do projeto, qual seja, o incentivo ao desenvolvimento de siste-
mas de informações de base territorial para apoiar processos de planejamento e gestão de políticas 
de juventude. E destaca que as ações direcionadas para a inclusão social desse segmento devem se 
pautar pelo estímulo ao protagonismo juvenil e à participação social e comunitária, pela adoção da 
perspectiva da intersetorialidade nas ações, exigida pela natureza transversal das políticas de juven-
tude e pela ênfase na igualdade de oportunidades3. 

O seminário de lançamento do projeto evidenciou o interesse e o compromisso dos sócios com sua 
execução, funcionando como elemento aglutinador de pessoas e instituições em torno de idéias e pro-
postas. As cidades e província concordaram que o próximo passo a ser dado por elas consistiria na rea-
lização de oficinas locais de trabalhos, a fim de mobilizar adesões para o projeto e dar prosseguimento 
de forma articulada às atividades locais, passo essencial para dotar de conteúdo o intercâmbio técnico. 

3. A versão integral da 
Declaração dos Sócios é 
apresentada no Anexo II, 
nesta publicação.

Foto: I Seminário interna-
cional – Guarulhos – Brasil  
- 2005
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1.2 O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1.2.1 Orientação metodológica para a realização das experiências

De forma a dar continuidade às propostas do I Seminário Internacional e a contribuir para a formação de 
uma base conceitual e metodológica comum, a cidade de Guarulhos se comprometeu a formular documen-
to de orientações para a realização das oficinas locais. 

A metodologia adotada pelo projeto parte do pressuposto de que os atores locais são os sujeitos que mais 
conhecem a própria realidade e dessa forma podem e devem atuar como protagonistas dos processos a 
serem nela desenvolvidos. De acordo com essa perspectiva, definiu-se que a realização das ações tanto de 
pesquisa como de planejamento deveriam ser participativas.

Na construção de conhecimento sobre a realidade local, propôs-se aliar a dimensão quantitativa à qualita-
tiva, de modo a propiciar que a análise dos dados e informações objetivas sobre os bairros se desse à luz 
da percepção dos moradores sobre essas questões. Com isso se pretendia ampliar as condições para que 
pudessem ser alcançadas mudanças efetivas na realidade, apoiadas no aporte dos novos conhecimentos.

Foto: I Seminário interna-
cional – Guarulhos – Brasil  
- 2005
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Para que esse processo pudesse ter condições de êxito e continuidade, fazia-se necessário conquistar a 
adesão de dois públicos centrais: os jovens e as equipes técnicas das administrações municipais. Cabe 
ressaltar que a importância de outros atores também foi reconhecida pelo projeto, cujo desenho já 
enfatizava a participação social e comunitária, alimentada no processo de orientação metodológica.

Foram definidas estratégias para abordagem dos jovens residentes na periferia  urbana, bem como de ou-
tros grupos de jovens para atuar junto a eles, de tal forma que a própria vivência das atividades previstas no 
projeto pudesse funcionar como elemento formador de consciência e estimulador da participação juvenil. 

Também foram previstas atividades com vistas a motivar e capacitar os membros das equipes técnicas das 
administrações municipais para adoção da ótica da atuação intersetorial e integrada com foco no território.

O documento de orientações para a realização das oficinas locais foi apresentado por Guarulhos aos 
demais sócios como uma proposta aberta, em construção, a ser complementada e adequada à dinâ-
mica de cada realidade local . Propunha que, ao apresentar o projeto na cidade/província, já se desse o 
debate sobre como se daria a participação local, o que implicava a identificação de possíveis parceiros 
e a identificação de experiências existentes no combate à pobreza/exclusão de jovens.

Implicava ainda a análise dessas experiências do ponto de vista de sua base de informações com o in-
tuito de avaliar se, e de que forma, a dimensão do georeferenciamento estava presente e se as diretri-
zes propostas pelos sócios para ações junto aos jovens estavam contempladas, ou poderiam vir a sê-lo.

4. A versão integral do 
documento “Propostas 
orientadoras para a reali-
zação de oficinas locais” 
encontra-se no CD-ROM.

Foto: I Seminário interna-
cional – Guarulhos – Brasil  
- 2005
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Finalmente, previa a organização das ações em nível local, com definição de responsabilidades, agen-
da e sistemática de comunicação e a construção ou adoção de uma base conceitual comum preliminar 
entre os parceiros locais, a ser ampliada  simultaneamente pelas cidades e província sócias do projeto. 

De acordo com o proposto no documento de orientação metodológica, a identificação preliminar de 
alguns possíveis parceiros deveria preceder a realização das oficinas, uma vez que o engajamento efe-
tivo e articulado de lideranças institucionais representava o requisito básico para o desenvolvimento 
do projeto e para sua possível sustentabilidade.

O documento sugeria formas de contatar possíveis parceiros e lembrava a probabilidade de estabe-
lecerem-se níveis distintos de participação, destacando a importância da constituição de um núcleo 
central de referência para o desenvolvimento dos trabalhos.

Arrolava tipos de parceiros desejados, com destaque para as instituições responsáveis por experiên-
cias de enfrentamento à pobreza de jovens excluídos com apoio de sistemas de informações de base 
geográfica, dado ser este o corte básico do intercâmbio técnico. A estas poderiam se somar as que atu-
assem com jovens de acordo com os princípios e diretrizes acordados pelos sócios como fundamentais.

E ainda aquelas que (especialmente as governamentais) tivessem por missão cuidar dessa problemáti-
ca e se interessassem na elaboração e aplicação de métodos de informação territorializada, ainda que 
até aquele momento sem iniciativas apreciáveis nessa direção. 

Por fim o documento sugeria contatar instituições com perfil adequado para o financiamento das 
ações e para o estímulo à integração local e destacava que a mobilização de parcerias não deveria se 
esgotar no momento inicial do projeto e sim permanecer ativa durante toda a sua execução.

No documento de orientação metodológica estão contidos aspectos substantivos, como o perfil dos 
participantes e conteúdo temático a ser abordado nas oficinas e aspectos organizacionais, como nú-
mero de participantes e duração das sessões, tendo em vista preservar dinâmica interativa condizente 
com a proposta metodológica do projeto.

Em virtude das oficinas estarem voltadas para a definição de conceitos, formação de consensos e 
elaboração de propostas, sugeriu-se convidar pessoas com experiência ou conhecimento acumulado 
sobre os temas em pauta, de modo que pudessem trazer aportes significativos para o grupo.

A fim de contribuir com subsídios para a reflexão dos grupos, foram encaminhadas referências concei-
tuais sobre pobreza, exclusão social, vulnerabilidade juvenil e geoprocessamento e sugeridas questões 
para orientar as discussões. O roteiro, ao contemplar os eixos e diretrizes do projeto e a identificação 
de interesses para o intercâmbio técnico, procurou também estimular a reflexão em torno do proces-
so, de modo a propiciar bases para a formulação de alternativas conseqüentes e sustentáveis para o 
desenvolvimento do projeto. 

Este foco da orientação metodológica foi concebido para garantir espaço à reflexão em torno do po-
tencial de disseminação de ações para outras realidades. O Quadro A, a seguir, mostra os pontos que 
deveriam funcionar como balizas para pautar as ações dos sócios, indicando dimensões a contemplar 
ou aprofundar. 
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QUADRO A REFERÊNCIAS PARA ORIENTAR O 
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1. Como se caracterizam a pobreza e a vulnerabilidade juvenil em seus territórios? 

Caracterizar as especificidades de sua cidade/província de forma sintética, apresentan-
do dados sobre a população geral e a de jovens.

2. Em que medida a experiência implantada de combate à exclusão de jovens 
escolhida para  balizar o intercâmbio técnico vale-se de sistemas de informa-
ção georeferenciada?

a) Se isso ainda não ocorre, quais os motivos/eventuais dificuldades encontradas e pos-
síveis formas de superação? 

De que tipo de informação consideram que deveriam dispor com base geográfica? 

b) Se ocorre de forma incipiente, quais os fatores que podem contribuir para incre-
mentar o processo? 

Que tipo de informação deveria existir com base geográfica? 

c) Se já existe sistema de informação de base territorializada, como funciona?

 • Desde quando está implantado? 

 • Que atores institucionais envolve? 

 • Que informações são objeto de geoprocessamento? 

 • Quais os critérios utilizados para selecioná-las? 

 • Caso exista atualização periódica, como se dá? 

 • Quem utiliza os dados, em que situações e para que finalidades? 

 • Essas pessoas receberam treinamento para tal? 

Comentem os pontos positivos e as dificuldades observadas ao longo do processo.

3. Em que medida a experiência implantada de combate à exclusão de jovens 
escolhida para balizar o intercâmbio técnico adota estratégias:

 • de incentivo ao protagonismo juvenil.

 • de estímulo  à participação social e comunitária.

 • favorecedoras da igualdade de oportunidades.

 • de estímulo à adoção de ações integradas intersetoriais.

Existem ações práticas implantadas com potencial de disseminação para outras realidades? 
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4. Considerando a experiência e a situação atual de sua cidade/província 
e os seus interesses no intercâmbio técnico com os sócios do projeto, 
identifiquem:

a) qual a contribuição que podem trazer para o projeto comum.

b) qual a contribuição que gostariam de receber dos demais.

1.2.2 Estratégias e atividades locais e de intercâmbio técnico

Estabelecidos consensos e definições sobre a estratégia metodológica, coube a cada sócio imple-
mentar o processo local. De acordo com seus interesses específicos e as diferentes possibilidades 
existentes, pôde-se observar diversidade nas formas e ritmos de execução das atividades previstas no 
projeto – mantido o foco no eixo principal e a sintonia com os princípios e diretrizes acordados por 
todos. A seguir apresenta-se uma síntese dos trabalhos realizados, cujo relato extensivo está contido 
nos textos de autoria das cidades e província que integram esta publicação. 

Guarulhos

O município desenvolveu uma experiência piloto planejada e executada de acordo com o previsto pelo 
projeto. Um dos fatores de seu interesse em participar deste consistiu em criar condições para que os 
gestores públicos se convencessem da importância da utilização de informações com base geográfica. 
Como exposto, já dispunham de mapa de inclusão/exclusão social, mas ele era pouco utilizado e os 
órgãos públicos não dispunham de bases territoriais comuns. 

A idéia força em torno da qual se reuniram gestores e técnicos do município foi a de desenvolver ações 
com potencial para provocar impactos positivos na realidade juvenil de Guarulhos, com apoio de 
metodologia experimentada.  Embora o município apresente um forte potencial econômico, a questão 
social é relevante, principalmente na periferia, onde se concentra o maior contingente de pessoas em 
situação de pobreza e vulnerabilidade. Vinte por cento de seus habitantes, cerca de 263.000 pessoas, 
são jovens de 15 a 24 anos5, dado que evidencia o potencial de disseminação da metodologia aplica-
da na experiência piloto no próprio município.

O primeiro momento desse trabalho envolveu a formação de um grupo de referência composto por 
representantes de diversos órgãos municipais, processo voltado para formar a base para a adoção da 
perspectiva intersetorial e o desenvolvimento de ações integradas.

Com esse grupo foram desenvolvidas seis oficinas de trabalho, nas quais se buscou discutir e homogenei-
zar conceitos básicos relativos aos eixos do projeto e sistematizar dados sobre o território. Para tanto foi 

5.  Fonte: Fundação Es-
tadual de Análise de Dados, 
SEADE, do Estado de São 
Paulo.
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consultado o mapa de exclusão/inclusão social, houve aporte de novos dados estatísticos e apresentação 
dos serviços, programas e ações institucionais em andamento na cidade direcionados para jovens. 

Os encontros e debates, em um segundo momento, se concentraram em fixar critérios para definição 
do bairro para realização da pesquisa participante, tendo sido escolhido o Marcos Freire, na região de 
Pimentas, onde vivem perto de 8000 jovens em situação de pobreza e exclusão social.

Ao lado do grupo de referência de funcionários da administração municipal, formou-se um segundo 
grupo de jovens procedentes de um programa de municipal de apoio e criação de oportunidades para 
a juventude, para atuar como mediadores junto aos jovens residentes no bairro escolhido. 

Os dois grupos foram capacitados para uma atuação conjunta na pesquisa que, como previsto pela 
metodologia adotada para o projeto, buscou aliar o conhecimento propiciado por bases objetivas de 
dados à percepção subjetiva dos jovens sobre a realidade - de seus bairros e de suas vidas. Com isso 
se procurou obter subsídios para a formulação de políticas públicas e fortalecer o processo de partici-
pação dos jovens em sua formulação, implementação e avaliação6. 

Os resultados do trabalho evidenciaram o acerto da abordagem metodológica. Durante o período de 
execução do projeto, por diversas vezes houve troca de correspondência com os sócios relatando as 
estratégias adotadas e atividades planejadas e realizadas, a fim de alimentar o intercâmbio técnico.

Goiânia

À semelhança de Guarulhos, Goiânia já ingressou no projeto comum aos sócios de posse de mapa 
de exclusão/inclusão social. Quando de sua realização, em 2003, aproximadamente 690 mil pessoas 
viviam no município abaixo do padrão básico de inclusão social definido.

O perfil dos jovens de 15 aos 24 anos foi objeto de análises no início do projeto durante oficina de 
trabalhos na qual foram abordados conceitos e dados sobre juventude e pobreza, com abordagem das 
questões da violência e da inclusão social, entre outras.

Entre os projetos em andamento no município voltados para esse segmento, foi apresentado o Con-
sórcio Social da Juventude – Gente Cidadã para ser o projeto base da Prefeitura junto ao projeto 
comum dos sócios.

Esse projeto integra um programa conveniado com o Governo Federal voltado para a formação pro-
fissional de jovens. A proposta enfatiza a promoção de equidade de oportunidades a jovens de ambos 
os sexos, que se constitui em um dos princípios adotados pelos sócios para o desenvolvimento dos 
respectivos projetos. Para tanto, define como estratégia priorizar o atendimento a adolescentes e 
jovens do sexo feminino. O projeto se realiza através de parcerias do poder público com a sociedade 
civil, em um modelo de gestão segundo o qual os consórcios são organizados por organizações não 
governamentais e da juventude e movimentos sociais7. 

Sugestões dos sócios apresentadas no decorrer do intercâmbio técnico apontaram o interesse em 

6.  Os resultados des-
sa pesquisa, bem como a 
apresentação completa dos 
trabalhos realizados em 
Guarulhos, encontram-se 
no capítulo 2. “ Método e 
percepção: uma narrativa 
sobre juventude de perife-
ria” , nesta publicação. 

7. Ver a íntegra da pro-
posta no capítulo 6 “Con-
sórcio Social da Juventude 
de Goiânia – Gente Cida-
dã”, nesta publicação.
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aprofundar o debate em torno do conceito de protagonismo juvenil de forma a avançar na construção 
de uma base conceitual comum. Indicava-se a oportunidade de apresentar a metodologia adotada 
para a abordagem com os jovens e para operacionalizar a perspectiva da equidade entre os gêneros.

Também foi destacada a importância de que fossem adotadas estratégias de aproximação das diver-
sas áreas técnicas das administrações municipais que desenvolviam ações nos mesmos bairros das 
cidades para que estas pudessem ser visualizadas, planejadas e executadas de forma articulada à luz 
de informações básicas sobre aquelas regiões.

Nesse sentido, sugeria-se agregar informações específicas sobre os jovens, por bairros, ao projeto 
do Consórcio Social da Juventude. Com esse aporte, a sua implementação poderia se beneficiar de 
informações com base geográfica e contribuir para a avaliação dos possíveis ganhos alcançados com 
o uso dessa ferramenta.

Pergamino 

O município, que integra a Província de Buenos Aires, nos últimos anos desenvolveu diversos estudos 
e ações para caracterizar e medir a pobreza que afeta parcela significativa de sua população. Para o 
desenvolvimento da experiência piloto do projeto comum Pergamino elegeu dois bairros  – Vicente 
López e Doze de Outubro, ambos de zonas periféricas da cidade, com altas taxas de população alvo 
de serviços sociais. 

Foram realizadas duas oficinas de trabalho, com base na adoção do estímulo ao protagonismo juvenil 
como pressuposto para a concepção e a implantação de ações como seu eixo central, precedidas por 
um processo de intercâmbio técnico. 

Observada a sintonia da proposta apresentada com os eixos do projeto, uma primeira observação 
sobre a sua complexidade justificava a sugestão de delimitar a abrangência da experiência a um ou 
dois bairros, o que permitiria melhores condições para seu acompanhamento e avaliação. 

Outro ponto objeto do intercâmbio foi o da composição das parcerias para o desenvolvimento do 
projeto, tendo sido lembrada a importância de observar os papéis e momentos de envolvimento dos 
distintos públicos, cuja inserção deveria considerar eventual dinâmica de interação já em andamento. 
Caso inexistente, sugeria-se reunir inicialmente os agentes governamentais para focalizar as ações 
intersetoriais dentro das políticas de governo e em seguida ampliar a discussão envolvendo os atores 
da sociedade civil.

A proposta de Pergamino destacava a necessidade de criar estratégias para envolvimento dos jovens 
de modo a iniciar com eles um trabalho de levantamento de suas demandas e interesses em diversas 
áreas temáticas. Para que esse processo pudesse ser bem absorvido pela administração municipal, su-
geriu-se a criação de estratégias de aproximação das diversas áreas técnicas que desenvolvem ações 
nos mesmos bairros das cidades e foram formuladas diversas questões complementares para subsidiar 
o planejamento das oficinas locais.
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Pergamino realizou uma primeira oficina com a participação de jovens moradores dos bairros escolhi-
dos, de técnicos municipais e de representantes de organizações não governamentais. A sua progra-
mação contemplou a apresentação do projeto, a apresentação das políticas e programas destinados a 
jovens da faixa etária dos 15 aos 24 anos e o debate participativo sobre o conceito de inclusão juvenil. 

 Os jovens participantes da oficina reafirmaram a exclusão como o resultado de limitações geradas 
pela falta de renda para satisfazer suas necessidades e converter suas potencialidades em capaci-
dades realizadas.  A partir dessa discussão buscou-se obter deles uma avaliação sobre as políticas 
públicas existentes e as necessárias.

Uma segunda oficina de trabalhos foi executada exclusivamente com a participação de técnicos muni-
cipais e teve como objetivo discutir estratégias intersetoriais para superar as fragilidades das políticas 
públicas municipais. Os trabalhos se basearam no mapa qualitativo das necessidades dos jovens e no 
informe sobre os indicadores georreferenciados dos dois bairros escolhidos como pilotos.  

Os debates realizados em Pergamino nessas duas oportunidades possibilitaram a formação de consen-
sos em torno do uso de indicadores georreferenciados, da intersetorialidade e da participação juvenil8.

 Vila Real de Santo Antonio 

A Câmara Municipal de Vila Real conta com cerca de 2000 pessoas em situação de pobreza e exclusão 
social, a maioria residente nos chamados bairros sociais. Na atual conjuntura se somam - a um históri-
co de pobreza associada a insuficiência de escolaridade, formação profissional e emprego - evidências 
de crescente violência e de prática de atos ilícitos, envolvendo e vitimizando crianças e jovens. 

A municipalidade apresenta fatores facilitadores da intervenção social, como o pequeno tamanho da 
população excluída e a extensão da rede de equipamentos urbanos. Apesar disso identifica uma série 
de dificuldades específicas, algumas ligadas às condições objetivas da economia e do potencial de 
desenvolvimento local, outras à percepção dos moradores sobre sua condição de cidadania.

A implementação do trabalho se deu com a elaboração do projeto de intervenção “Casa da Juventu-
de”, cuja idéia central consiste em motivar e mobilizar os jovens para que participem da concepção e 
implementação de ações que, sem deixar de contemplar suas demandas específicas, contribuam para 
o desenvolvimento de sua comunidade. Foram realizadas duas oficinas com jovens, com turmas de 
diferentes tipos de inserção social e escolar.  

Durante o desenvolvimento do projeto o intercâmbio técnico foi alimentado por troca de correspon-
dência entre os sócios; foram observados, entre outros, pontos relativos às estratégias de mobilização 
dos jovens para atuarem como agentes de mudança e às formas e medidas de implementação das 
propostas feitas por eles. Também foi destacada a preocupação de que fossem aliadas ações nas áreas 
de esporte e cultura, fundamentais para o desenvolvimento integral das potencialidades dos jovens, 
com outras direcionadas ao enfrentamento de questões complexas como a drogadição.

Considerando o pequeno porte do município e a existência de um bom conjunto de informações 

8. Ver o relato integral no 
capítulo 4 “Fóruns Locais 
de Pergamino”, nesta pu-
blicação.
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disponíveis já organizadas por bairros, foi ressaltado nesse intercâmbio que a utilização de sistema 
georreferenciado de informações em Vila Real se justificaria como base para ações integradas, de 
modo a evitar a fragmentação e segmentação das iniciativas em um mesmo espaço.

Essa perspectiva estava em sintonia com a vontade expressa pelo município, dado que a proposta 
de Vila Real, ao estimular o protagonismo juvenil, integra a participação dos jovens a um esforço já 
existente de redes locais de solidariedade, consolidado em uma Rede Social que agrega a colaboração 
de organizações da sociedade civil aos esforços do poder público9.

Turim: Província e Comuna

O desenho do papel da Província de Turim em relação à política social local decorre de sua natureza 
institucional de ente intermediário ao qual cabe coordenar as ações no âmbito do território, promover 
a articulação com todos os agentes públicos que aí operam, propor inovações, assessorar  e dar supor-
te as Comunas, as quais cabe a ação operacional.

A região em que se situa a Província de Turim ressente-se de fenômenos característicos do impacto 
da fase atual da economia globalizada, tais como a perda relativa de poder do capital industrial e as 
crescentes ondas migratórias, que impõem a necessidade de reorganização do perfil produtivo e impli-
cam desafios para sistemas de bem estar social até então estáveis. O redirecionamento da economia 
local para o setor de serviços também exige uma capacidade profissional diferente, implicando a difícil 
tarefa de reconversão de trabalhadores adultos. 

A fragmentação do emprego, as incertezas de moradia e de renda geram uma soma de fatores de 
vulnerabilidade.   A partir da avaliação dessas modificações sociais observadas nos últimos anos, a 
Província elaborou o Programa Trienal de Políticas Públicas de Enfrentamento à Vulnerabilidade Social 
e Pobreza “Frágeis Horizontes”, que prevê sete linhas de ação voltadas para pessoas que ainda não 
se encontram em situação de pobreza mas apresentam menor capacidade para enfrentar a crise10.

A proposta implica a realização de projetos intersetoriais que mobilizam as políticas de trabalho, ha-
bitação, saúde, assistência social, etc. Entre outras ações, o programa prevê a concessão de créditos, 
oferecendo garantias ao sistema financeiro na perspectiva de complementar a poupança familiar e 
apoiar projetos de autonomia.

A contribuição da Província de Turim para o projeto comum dos sócios desenvolveu-se de acordo com 
sua natureza institucional, concentrando-se em estudos e reflexões. 

Das 315 Comunas que integram a Província, a maior é a Comuna de Turim, responsável por duas ex-
periências que se desenvolvem com base em eixos e  diretrizes afins aos do projeto, motivo pelo qual 
foram posteriormente indicadas  para integrar-se ao intercâmbio técnico. 

A primeira é uma iniciativa organizada para recuperar áreas degradadas da periferia urbana de Turim; 
suas primeiras ações datam de 1989 e em 1997 ganhou força com a constituição de uma estrutura 
operativa dotada de autonomia funcional e com a elaboração do Projeto Especial Periferia (atual 

9. Maiores informações 
podem ser obtidas no capí-
tulo 5 “ Casa da Juventude 
de Vila Real de Santo Anto-
nio”, nesta publicação.

10. Ver a introdução ao 
capítulo 3, elaborada pela 
Província de Turim, que 
contextualiza os princípios 
e eixos estratégicos de sua 
atuação, nesta mesma pu-
blicação.
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Setor de Regeneração Urbana e Desenvolvimento), cujas ações se pautam pela transversalidade e 
intersetorialidadade e partem do reconhecimento da importância da participação ativa dos moradores 
locais nas transformações de seus bairros. Nesse contexto se inserem experiências desenvolvidas com 
jovens nas áreas de Taranto, Falchera e San Salvario, cuja finalidade consiste em propiciar a eles a 
oportunidade de serem protagonistas na construção do mundo que habitam.

O projeto parte do pressuposto da importância do acolhimento e da valorização da participação ju-
venil pelas instituições e políticas públicas e também de que a política urbana representa hoje uma 
referência obrigatória para as políticas sociais, especialmente as direcionadas aos jovens. 

A outra experiência é a do Observatório do Mundo Juvenil, criado em 1987 como instrumento para o 
planejamento de políticas públicas para esse segmento e que após onze anos de existência passou a 
incorporar de forma crescente a participação dos próprios jovens nas atividades11 .

Como se percebe pela apresentação das principais linhas de trabalho adotadas pelos sócios durante o 
desenvolvimento do projeto, é possível identificar, dentro do que é comum a todos, especificidades de 
ritmo e focos de interesse. O próximo item retrata a etapa final dos trabalhos, em que se apresentam 
as considerações e reflexões de todos agrupadas por eixos. 

1.3 USO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS EM PROGRAMAS PARA A JU-
VENTUDE:  DESAFIOS E PERSPECTIVAS

1.3.1 Orientação metodológica para a sistematização dos resultados

Ao se aproximar a etapa final dos trabalhos do projeto, fazia-se necessário planejar de que forma 
melhor poderiam ser apropriadas suas contribuições. A heterogeneidade das experiências realizadas 
pelos sócios poderia resultar em considerável dispersão das análises, caso os relatos não fossem vin-
culados aos fundamentos conceituais e metodológicos dos eixos estruturantes do projeto.

Para que a diversidade das experiências pudesse se traduzir em riqueza para o intercâmbio técnico, 
foi elaborado um documento de orientação metodológica para sinalizar aos sócios quais os pontos 
fundamentais a abordar e auxiliá-los a sistematizar suas reflexões, para apresentação no II Seminário 
Internacional.

Este, a ser realizado quase ao término das atividades formais do projeto, representava uma oportuni-
dade para a consolidação do intercâmbio técnico das ações e reflexões voltadas ao uso de sistemas de 
informação territorializada em projetos direcionados a jovens das periferias urbanas, com ênfase nas 
dimensões integrantes da Declaração Final dos Sócios assinada ao término do I Seminário.

O documento de orientações parte de considerações sobre a diversidade das iniciativas tomadas pelos 
sócios, o que exigiria a organização das discussões em torno de conteúdos temáticos.  De pronto, isso 
significava, para cada sócio, a necessidade de retomar a própria experiência por diversos ângulos de 
análise ’.

11.  Os relatos detalhados 
das experiências do Setor 
de Regeneração Urbana e 
do Observatório do Mundo 
Juvenil, ambos da cidade de 
Turim,  podem ser consul-
tados no capítulo 3, nesta 
mesma publicação.

12. A íntegra do docu-
mento “Justificativa e orien-
tação metodológica para o 
desenvolvimento dos traba-
lhos” pode ser consultada 
no CD-ROM.
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Essa metodologia foi proposta para o debate técnico por facilitar a identificação dos fatores favorece-
dores e constrangedores da adoção das diretrizes e da consecução dos objetivos propostos. 

A seguir apresentam-se quadros com os pontos de reflexão sugeridos aos sócios para a sistematização 
dos resultados dos trabalhos: Quadro B, com referências sobre o tema da utilização de informações 
de base territorializada; Quadro C, com questões referentes ao protagonismo juvenil e Quadro D, que 
contempla dimensões da intersetorialidade e da participação social e comunitária.

QUADRO B
UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
TERRITORIALIZADA 
Referências para orientar a sistematização dos resultados dos trabalhos

1. Situação encontrada no início do projeto

Existiam instrumentos  de georreferenciamento? Caso positivo:

 • de que natureza (mapa exclusão/inclusão social, outros)?

 • o território abrangido pela experiência era facilmente identificável, ou o    

 • instrumento de georreferenciamento abrangia área maior?

 • quais os tipos de dados existentes? E a sua periodicidade? 

 • qual o seu grau  de confiabilidade?  

2. Ações executadas no decorrer do projeto

Considerar ações de elaboração e/ou aperfeiçoamento de instrumento de  
georrreferenciamento:

 • foram realizadas reuniões com equipes de diversos setores para desenvolvimento 
de um olhar integrado/compartilhado?

 • quais os órgãos envolvidos no uso das informações contidas no instrumento?

 • qual o interesse demonstrado pelas equipes  em aperfeiçoar/utilizar de forma mais 
sistemática esse instrumento? 

 • foram promovidas capacitações específicas para essas pessoas?

 • foi realizado ou previsto algum tipo de acompanhamento e de avaliação de seus 
trabalhos em relação ao uso desse sistema de informações? Caso positivo, descre-
ver forma e conteúdos 

 • foram identificados dados necessários ainda não existentes? De que natureza?

 • foi realizada coleta de dados diretamente junto a jovens? E junto a outras fontes?

 • quais as informações buscadas? Elas foram incorporadas a instrumento já 
existente?
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3. Avaliação da experiência

Tendo em vista a situação em curso, avaliar: 

 • o que foi possível melhorar com o uso da informação com base geográfica?

 • em que situações esse tipo de informação se mostrou mais útil (diagnóstico, con-
cepção, implementação, monitoramento, avaliação)? Por quê?

 • houve integração das equipes em torno de focos, populações ou problemas?

 • quais as dificuldades do processo (identificar se houve resistências, dificuldades 
técnicas do próprio instrumento, ou advindas da tradição de ações setorializadas, 
de sobrecarga de trabalho das equipes, pressões do cotidiano, dificuldades políti-
cas impeditivas da divulgação de situações de carência, dificuldades de levanta-
mento de demandas sem orçamento para corresponder às expectativas, outras)

 • qual a avaliação da pertinência do uso desse tipo de instrumento?  

 • o que deve ser feito para potencializar seu alcance?

 • quais as condições de continuidade das experiências com base em sistemas de 
informação territorializada após o término do projeto comum aos sócios?

QUADRO C PROTAGONISMO JUVENIL 
Referências para orientar a sistematização dos resultados dos trabalhos

1. Conceito de protagonismo juvenil 

 • Houve uma preocupação do grupo responsável pelo desenvolvimento da experiên-
cia em refletir sobre o significado desse conceito?

 • Quais as dimensões do conceito construído/adotado?

2. Intencionalidade na promoção do protagonismo juvenil

Existiu intencionalidade na promoção do protagonismo juvenil? Caso positivo:

 • como isso se deu? Quais as ações desenvolvidas com jovens?

 • como foram selecionados os jovens para participar?

 • houve formação de grupos distintos? Com que critérios?

 • foi considerada a igualdade de oportunidade entre gêneros, raças e etnias?

 • os jovens atuaram como monitores, mediadores ou multiplicadores? Como?

 • caso isso tenha ocorrido, eles passaram por algum tipo de capacitação? Com que 
conteúdos?

 • houve ou estão previstas ações de monitoramento e supervisão de seus trabalhos?
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 • os jovens envolvidos na comunidade tiveram que tipo de participação? Foram 
abordados apenas para contribuir com diagnósticos ou teve/esteve prevista parti-
cipação mais decisiva?

 • as ações sobre as quais foram ouvidos ou deliberaram são laterais ou centrais para 
o desenvolvimento de seus bairros/cidades?

 • quais os aspectos trabalhados com os jovens? Tratou-se apenas da  dimensão objetiva 
das condições de vida locais, equipamentos, demandas por serviços ou foram abor-
dadas também questões subjetivas tais como suas aspirações, desejos e identidades?

 • existe previsão de seqüência de atividades com eles após o término do projeto co-
mum? Existem fóruns de participação juvenil no local? 

QUADRO D
INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL, SOCIAL E 
COMUNITÁRIA 
Referências para orientar a sistematização dos resultados dos trabalhos

1. Ações integradas entre áreas da administração pública de uma mesma esfera de 
governo.

Foi possível realizar uma ação integrada entre diversas áreas da administração pú-
blica das cidades/província para o desenvolvimento da experiência? Caso positivo:

 • existiu uma equipe de coordenação formada por representantes das diversas 
áreas? 

 • quais as principais dificuldades dessa integração? 

 • de que forma a ação integrada se articulou com as ações de rotina dos órgãos 
envolvidos?

 • a gestão e o financiamento dos programas direcionados aos jovens desenvolvidos 
por esses órgãos são organizados setorialmente ou de forma integrada?

 • são  comuns as experiências de ação integrada? Em geral elas se dão em    torno 
de quê (território/ tipo de público alvo/problema  selecionado/outros)?

2. Ações integradas entre governos nacionais e sub-nacionais e cooperação 
internacional descentralizada

Quais as instâncias presentes na realização da experiência desenvolvida, de forma 
direta ou indireta? 

Qual a contribuição trazida para o seu desenvolvimento e qual o potencial percebido 
para a seqüência dos trabalhos?
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3. Ações integradas entre instituições públicas e não governamentais

Houve/já existia mobilização de instituições não governamentais para atuar de forma 
integrada ao(s) órgão(s) público(s) na experiência realizada? Caso positivo, 

 • qual foi a  forma de funcionamento implementada?

 • existe algum tipo de rede social local?

 4. Participação social e comunitária

A experiência realizada contou com a participação voluntária de cidadãos? Caso positivo:

 • de que procedência – do próprio bairro/região ou de outros?

 • como foram mobilizados?

 • que tipo de ações desenvolveram?

1.3.2 Resultados, reflexões e avaliações

Como se depreende da leitura dos quadros apresentados, os sócios foram instados a avaliar, a partir 
das experiências realizadas, quais os pontos positivos, as possibilidades identificadas e os limites da 
aplicação de instrumentos georreferenciados e da adoção das diretrizes de protagonismo, intersetoria-
lidade, participação social e comunitária em programas voltados à inclusão social de jovens. 

O II Seminário Internacional, realizado em Turim 02 a 04 de maio de 2007, foi estruturado tendo em 
vista privilegiar o debate em torno desses princípios e eixos, espinha dorsal do projeto comum.  Essa 
foi a lógica responsável pela organização das sessões e elaboração do programa13.

Representantes de todos os sócios participaram do seminário; à sessão inaugural compareceram tam-
bém autoridades de diversos órgãos públicos da Província e da Comuna de Turim, bem como da 
Agência de Cooperação das Coletividades Locais, ACEL. O II Seminário recebeu cobertura expressiva 
da mídia local, especialmente de  redes televisivas locais.  

Além de propiciar a iluminação de um tema de cada vez, permitindo o aprofundamento das reflexões, 
buscou-se também facilitar o olhar sobre as formas possíveis de articulação entre eles. Dessa forma, 
na abordagem do protagonismo juvenil propôs-se aos sócios que refletissem sobre qual a importância 
das informações georreferenciadas para o desenvolvimento desse processo junto aos jovens; na abor-
dagem sobre a intersetorialidade que verificassem qual a importância do território para a realização 
de ações integradas e assim por diante.

Formatou-se desse modo uma proposta favorecedora da consolidação do intercâmbio técnico entre 
os participantes, da reflexão destes sobre a contribuição do projeto para o desenvolvimento de ações 
com jovens e da indicação de possíveis perspectivas de continuidade.

13. A versão integral do 
Programa do II Seminário 
Internacional deste Projeto 
Urb-Al pode ser consultada 
no CD-ROM anexo.
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A dinâmica dos trabalhos foi participativa e contemplou relatos, exposições, debates e visita técnica 
a trabalho realizado pela Comuna de Turim com jovens. O seminário iniciou-se com a reafirmação da 
importância da cooperação descentralizada por todos os sócios, que em seguida apresentaram ele-
mentos que permitissem contextualizar as ações conduzidas em suas localidades.

Foto: Banner do I Seminário 
internacional – Guarulhos – 
Brasil  - 2005

Foto: II Seminário inter-
nacional – Turim – Itália 
– 2007
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Feita essa primeira referência geral sobre os trabalhos desenvolvidos, eles foram retomados sob as óti-
cas de cada um de seus eixos de ação, dessa forma permitindo que fossem se consolidando reflexões 
dos sócios sobre diversos aspectos do projeto. As exposições e debates ocorridos ao longo do seminá-
rio, cuja síntese apresenta-se a seguir, evidenciam os pensamentos que deram origem e sustentação 
às suas recomendações, condensadas na Carta de Turim.

Utilização de sistemas de informação territorializada

A adoção do georreferenciamento de informações como instrumento de planejamento foi aprovada por to-
dos os sócios, em função de sua grande relevância para localizar os problemas. Com base em instrumentos 
desse tipo em muitas cidades do mundo hoje é facilmente perceptível o fenômeno do apartheid social, com o 
território organizado em bairros em que se concentram incluídos, outros com maioria de excluídos, ou ainda 
à beira da exclusão. 

Esse fenômeno foi reforçado em depoimento de Vila Real de Santo Antonio, pois lá é claramente perceptível 
como a zona de moradia se constitui em elemento central na formação da identidade familiar. Os moradores 
dos bairros sociais têm dificuldade de se apropriarem de sua própria condição de cidadania, pelo estigma 
associado à pobreza intergeracional, que reforça a sensação de não pertencimento e de exclusão social.

A dimensão ética da perspectiva do foco no território foi contextualizada à luz de processos de inclusão social 
que propiciem condições para a harmonização das relações entre os diversos grupos dentro de uma mesma 
cidade. Nesse sentido, importa o tipo do olhar, mas não o tipo de ferramenta: as formas e sistemas de geor-
referenciar a informação podem variar e seu nível de complexidade deve corresponder às exigências locais.

Vila Real de Santo Antonio preocupa-se com esse tipo de informação desde 1999 mas, apesar da pequena 
dimensão populacional, não era possível visualizar adequadamente os problemas no território. O município 
destacou a utilidade da informação territorializada para a tomada de decisões pois, além de agilizá-las,  o olhar 
espacial é por natureza transversal, o que facilita a realização de ações integradas. 

Os desafios a serem superados para incorporar a informação desse tipo no trabalho das equipes localizam-
se na motivação e preparação delas e na oferta de condições facilitadoras para tal finalidade. A sobrecarga 
de trabalho, aliada ao não reconhecimento da importância do instrumento, por vezes dificulta ou atrasa sua 
utilização nas ações cotidianas. 

Vila Real não tem dúvidas em relação ao seu potencial; ainda que não suficientemente utilizado, o instrumento 
é totalmente pertinente e adequado às necessidades locais, sendo já possível visualizar sua provável grande 
contribuição futura.

O uso da base territorializada de informações também foi avaliado como bastante positivo por Pergamino, 
que destacou os aspectos de facilitação da comparação entre bairros, de visualização de possíveis avanços ou 
retrocessos com rapidez e de programação de novas pesquisas. 

Também aí foi enfatizada a importância da capacitação dos técnicos públicos para uso desse tipo de instru-
mento. Uma dificuldade local a superar consiste no descompasso entre província e município no que se refere 
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aos dados, pois os sistemas de registro da província não são ainda disponibilizados para uso local. 

Um ponto gerou controvérsias em Pergamino, qual seja, o da melhor localização dos equipamentos que in-
teressam aos jovens, se no centro da cidade ou nos bairros em que residem. Em geral eles se concentram no 
centro, o que dificulta o acesso. Se este, no entanto, fosse garantido, poderia haver um ganho importante no 
estímulo à convivência de moradores de diferentes bairros, evitando-se a segregação no território.

Na discussão sobre o georreferenciamento, Goiânia destacou aspectos do seu mapa de exclusão/inclusão 
social, enfatizando a dimensão da população jovem local e a cobertura oferecida por alguns programas sociais.

A Província de Turim validou a pertinência do georreferenciamento, trazendo a experiência de seu Observatório 
de Políticas Sociais, que divulga dados abrangentes sobre população, economia, emprego, habitação e outros, 
com o objetivo de oferecer às comunas subsídios para suas ações. Construiu uma tipologia sócio-econômica 
do território a partir da identificação de fatores que aumentam a vulnerabilidade. Com isso foi possível definir 
macroáreas dentro da Província e identificar as que, por apresentarem predominância de pessoas com baixa 
escolaridade associada a baixa ocupação, deveriam receber atenção prioritária.

O foco no território é uma dimensão essencial do Projeto de Regeneração Urbana da Comuna de Turim, que foi 
concebido a partir de análises sobre as transformações sofridas pela cidade nas últimas décadas e desenvolve 
ações nas quais os moradores nos bairros atuam como personagens principais.

A questão com a qual se defrontou o Observatório do Mundo Juvenil mantido pela Comuna de Turim foi a de 
como aproveitar os dados colhidos, pois dispunha de uma grande quantidade de informações que não eram 
analisadas. Ao refletir sobre como transformar informações em conhecimento, surgiu outra dimensão a inte-
grar ao processo, qual seja, a da percepção subjetiva.

A constatação de que o que as pessoas pensam e sentem sobre suas próprias condições de vida traz dimen-
sões essenciais e complementares à compreensão possibilitada pelos dados estatísticos objetivos, levou o 
Observatório a passar a buscar a integração dos olhares qualitativo e quantitativo de dados, com o uso da 
metodologia da pesquisa-ação. 

Esta, como se viu, também foi a ótica adotada por Guarulhos, que considera ter avançado, com esse projeto, 
na direção da incorporação do olhar integrado para o território pelas equipes da administração municipal. A 
participação nos debates, na capacitação e no trabalho de campo no bairro escolhido levou-as a perceber a 
validade do uso do georreferenciamento para apoio aos processos de planejamento de políticas públicas. 

Foto: II Seminário inter-
nacional – Turim – Itália 
– 2007
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Protagonismo juvenil

A discussão sobre o protagonismo juvenil como diretriz para ações voltadas para jovens das periferias urbanas 
foi balizada a partir de uma reflexão sobre esse conceito, entendido como referido às ações de jovens dire-
cionadas ao bem-comum. Não estão qualificadas, nessa acepção, ações autônomas restritas à esfera da vida 
privada. O conceito implica a liberdade, ou seja, o exercício da escolha pelo jovem, a quem cabe decidir em 
que participar.  E implica a participação não apenas no planejamento e/ou execução das ações, mas também 
na apropriação dos seus resultados.

Configuram-se dois padrões de intervenção, pois ações de protagonismo juvenil com essas características 
podem ser praticadas por jovens acompanhados ou não por adultos, sendo este o tipo pertinente às ações 
do projeto comum dos sócios, que elegeu como fundamental o envolvimento ativo dos jovens dos bairros de 
periferia, destinatários e sujeitos das iniciativas de inclusão social.

A Comuna de Turim levantou algumas questões elaboradas a partir da sua experiência diversificada de ações 
com jovens e da identificação de algumas práticas,  de autoria dos próprios jovens ou de terceiros, que consi-
dera não adequadas. Para evitá-las, julga necessário definir os espaços de exercício do protagonismo juvenil, 
os campos de participação a serem abertos para esse público. 

Outra sugestão apresentada pela Comuna foi a de regulamentar a participação do jovem, dado que as regras 
do jogo social democrático devem ser obedecidas por todos os grupos. Para tanto, sugeriu que os jovens sejam 
capacitados para participar, no sentido de aprender a interagir com os demais participantes da arena social. 

Um desafio importante lembrado por Turim refere-se ao processo de incorporação das demandas que surjam 
de jovens pelas políticas públicas e, de outro lado, em como lidar com as expectativas não atendidas. Essa 
preocupação foi reforçada por Pergamino, que se preocupa com possíveis impasses advindos de pressões pelo 
atendimento de demandas para as quais não existe previsão de financiamento.  

Essa dificuldade é uma das causas das resistências ainda existentes por parte dos técnicos da administração 
municipal de Pergamino em relação à participação juvenil, mas não a única, sendo necessário motivar e capaci-
tar as equipes para essa interação. A reflexão desse município partiu da premissa de que é imprescindível ouvir 
os jovens, cujas necessidades específicas são difíceis de identificar. Ao relatar o trabalho da oficina realizada 
com eles, à qual compareceu um número muito pequeno dos convidados, expressou sua preocupação com as 
estratégias para envolvê-los, que representa um dos principais desafios das propostas dessa natureza. 

Vila Real de Santo Antonio, ao destacar o incentivo ao protagonismo como o cerne da proposta da Casa da 
Juventude e das atividades que desenvolvem com os jovens, apontou a importância da identificação das lide-
ranças entre eles.  Ao estimular o protagonismo dos jovens em relação à sua própria cidade - perguntando-lhes 
como gostariam que ela fosse e o que fariam para mudá-la, identificaram a capacidade deles de não apenas 
diagnosticar problemas mas também de propor soluções.

O município de Goiânia, ao refletir sobre a experiência do projeto Consórcio Social da Juventude – Gente 
Cidadã em relação ao protagonismo juvenil,  enfatizou a prioridade na equidade entre gêneros, reforçando 
essa diretriz adotada pelos sócios, que se estende também à igualdade entre raças e etnias e ao combate a 
qualquer tipo de discriminação.

Os resultados da pesquisa qualitativa desenvolvida com jovens no município de Guarulhos permitem identificar 
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aspectos relativos à sua situação pessoal, familiar e social.  Questionados sobre aspectos da realidade de seus 
bairros que gostariam de alterar, a grande maioria se referiu à violência, mas também foram significativas as 
demandas por mais áreas de lazer, atividades culturais e equipamentos para prática de esportes.

A necessidade de ampliar espaços e canais de participação ficou evidenciada nesse relato como nos depoi-
mentos dos jovens ocorridos ao longo do desenvolvimento do projeto nas diferentes localidades. Esse aspecto, 
que confirma e reforça a importância da adoção da diretriz de incentivo ao protagonismo juvenil, se observou 
também nas falas de jovens ouvidas ao vivo pelos sócios durante a visita técnica realizada à experiência da 
Comuna de Turim. 

Neste trabalho, os jovens são estimulados a refletir o que significa ser jovem em Turim e qual o significado 
de ser jovem onde vivem. Bairros periféricos considerados problemáticos, o que nem sempre corresponde à 
verdade, sendo necessário combater os estereótipos, tanto em relação às áreas como à faixa etária jovem.

A partir de observações sobre o papel expressivo que jovens imigrantes têm na integração de suas famílias à 
realidade local, Turim buscou aproximar jovens italianos a jovens imigrantes, para um percurso voltado para a 
cidadania e a inclusão.  A partir dessas considerações refletiu-se sobre uma característica própria dos jovens, a 
de circular e estabelecer com facilidade novas relações.

Isso os qualifica como mediadores em diversas situações. Muitos operadores sociais são jovens, aproximando 
as comunidades locais dos agentes da administração pública, papel executado em Turim e aplicado na experi-
ência piloto de Guarulhos, em ambos os casos confirmando-se a pertinência desse tipo de iniciativa.

Foto: II Seminário inter-
nacional – Turim – Itália 
– 2007
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Integração intersetorial, social e comunitária

A reflexão sobre a integração entre setores da administração pública partiu de considerações sobre 
o esgotamento do paradigma tradicional das políticas públicas, de organização setorial, em face da 
complexidade do mundo contemporâneo. As múltiplas dimensões dos problemas, intrinsecamente 
ligados, exigem uma abordagem integrada. 

A articulação de saberes e experiências, no planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações é 
um fator de sinergia fundamental para o desenvolvimento social. Na perspectiva intersetorial os indi-
víduos e grupos sociais são vistos em sua totalidade. Os conhecimentos profissionais específicos - e 
o poder daí derivado, bem como o poder das instituições setoriais – passam a se articular em uma 
abordagem voltada ao enfrentamento conjunto de determinadas problemáticas.

A atuação em redes é típica desse tipo de abordagem integrada e pode ocorrer entre órgãos públicos, 
organizações não governamentais, envolver a cooperação público-privada e dar-se na esfera nacional 
ou internacional. 

A Província de Turim destacou o aspecto da intersetorialidade como requisito para o desenvolvimento 
de projetos voltados ao enfrentamento das situações de pobreza, que por sua natureza mobilizam 
necessariamente ações de diversas políticas públicas.  

A experiência piloto desenvolvida em Guarulhos privilegiou, conforme comentado, a formação de 
uma rede de gestores e técnicos de diversas áreas da municipalidade, que se constituíram no grupo de 
referência para o desenvolvimento do projeto. As avaliações feitas ao longo do projeto evidenciaram 
que os técnicos da administração municipal sentiram fortalecida a comunicação entre eles e declara-
ram-se motivados para dar seguimento à prática de desenvolver ações intersetoriais integradas com 
foco no território.  

Pergamino avaliou como um grande desafio a abordagem intersetorial. De um lado a considera fun-
damental para a ação efetiva junto aos jovens, de outro percebe que as instituições ainda não estão 
organizadas de forma a facilitar essa integração. Dados sobre famílias em situação de vulnerabilidade, 
por exemplo, têm que estar disponíveis para todos. 

Quanto à participação social, observam-se já bons resultados em Vila Real de Santo Antonio, que a 
partir dos anos 90 iniciou ações de articulação informal entre entidades que atendiam às mesmas fa-
mílias em situação de pobreza.  Esse processo em 1999 deu origem à Rede Social, pautada pela busca 
de integração, articulação, subsidiariedade e inovação.

Atualmente, todos os Concelhos de Portugal dispõem de Redes Sociais em funcionamento e é obri-
gatório que qualquer financiamento público a projeto deva ser aprovado por elas. Em Vila Real todas 
as entidades com atuação expressiva participam da Rede, cujo funcionamento apresenta algumas 
variações em virtude de características pessoais das lideranças das suas organizações.  

A dimensão da cooperação internacional entre as cidades e província sócias do projeto foi por elas 
enfatizada pela relevância política da cooperação entre Europa e América Latina e pela utilidade do 
intercâmbio técnico ao permitir o debate sobre metodologia cuja aplicação pode vir a ser disseminada. 
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1.3.3 Recomendações dos sócios: a Carta de Turim

A Carta de Turim expressa a síntese das recomendações dos sócios do projeto comum, tendo sido ela-
borada de forma coletiva com base nas reflexões provocadas no decorrer do projeto, sistematizadas e 
eventualmente reforçadas, revistas ou ampliadas no processo de formação de consensos finais que se 
estabeleceu durante o II Seminário Internacional.

Nessa ocasião foram reafirmados os compromissos estabelecidos na Declaração dos Sócios com o 
incentivo às informações de base georreferenciada, ao protagonismo juvenil, à igualdade de oportu-
nidades, à participação social e comunitária e ao desenvolvimento de ações integradas intersetoriais, 
que nortearam a implementação dos trabalhos realizados para e com jovens.

A Carta de Turim se preocupa em destacar as referências éticas para a inclusão social e a convivência 
no espaço urbano, reafirmando os valores da democracia, da cidadania e dos direitos humanos como 
fundamentos das políticas sociais direcionadas à juventude. 

Considerando os riscos a que os jovens da periferia urbana estão submetidos, a Carta enfatiza a impor-
tância da continuidade e do aprofundamento de ações com esse foco, confirmando o acerto do objeto 
escolhido pelo projeto comum URB-AL.

Confirma a pertinência dos princípios e eixos estruturantes adotados para a sua execução e avança ao 
recomendar medidas sugeridas pelas experiências desenvolvidas durante o projeto e pelas reflexões 
ocorridas durante o próprio seminário.

Os sócios recomendaram a defesa e a ampliação de direitos sociais de cidadania e a realização de 
intervenções preventivas para garantir a inserção universal dos jovens e de suas famílias pelo menos 
no padrão básico de inclusão social.

Recomendaram que o protagonismo juvenil seja entendido como expressão da cidadania ativa e que 
se criem ou ampliem condições favoráveis para seu exercício, de forma combinada com os próprios 
jovens e promovendo o reconhecimento, pela sociedade, da legitimidade da manifestação juvenil.

Recomendaram que a promoção da igualdade de oportunidades contemple as dimensões de gênero, 
etnias, faixas etárias, religiões, condição de deficiência, de orientação sexual e de opiniões.

A Carta de Turim recomenda que as ações intersetoriais se organizem em torno do território e das 
pessoas que nele vivem e que se adote a capacitação continuada para envolver e preparar as equipes 
locais para o olhar e o atuar em rede, com abertura para a participação social e comunitária.

E que as informações de base territorial sejam produzidas, selecionadas e  organizadas por uma ação 
intersetorial, e disponibilizadas para todas as instituições pertinentes, criando-se bases cartográficas 
e banco de dados comuns.  E que a escolha do tipo de instrumento e do seu grau de complexidade se 
pautem pelas  características da realidade local.

Por fim enfatiza a importância desses conteúdos serem valorizados como temas preferenciais para a 
cooperação descentralizada e para o intercâmbio de experiências no âmbito do Programa URB-AL. 

A Carta de Turim foi assinada em 04/05/2007 por representantes de Guarulhos, Província de Turim, 
Goiânia, Pergamino, Vila Real de Santo Antonio e Instituto Pólis14.

14. A versão integral da 
Carta de Turim é apresen-
tada no Anexo III, nesta 
publicação.
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Foto: Assinatura da “Carta 
de Turim” – II Seminário 
internacional – Turim – Itá-
lia – 2007

Foto: Assinatura da “Carta 
de Turim” – II Seminário 
internacional – Turim – Itá-
lia – 2007
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1.3.4 Considerações finais

Ao término de um projeto com as características do apresentado, três  tipos de indagações merecem 
ser feitas: o que ele logrou alcançar, quais suas perspectivas de continuidade nas cidades em que se 
desenvolveu e qual o potencial de disseminação dessa experiência para outras localidades.

Em relação aos resultados alcançados, pouco há que se acrescentar às reflexões e recomendações dos 
sócios. A abrangência e a consistência destas ampararam a validação do uso de metodologia baseada 
em informações georreferenciadas em programas com jovens. Foram descritas etapas, explicitados 
requisitos e identificados desafios desse processo. 

O impacto dessas experiências nas cidades em que se desenvolveram e as características específicas 
de cada uma delas são fatores decisivos para sua continuidade.  Como se observou, foram diversos os 
caminhos adotados pelos sócios para criar condições favorecedoras da incorporação da metodologia 
experimentada no cotidiano das ações das administrações municipais, o que aponta para possíveis 
diferentes estratégias na definição dos seus próximos passos.  

Em Guarulhos foi organizada uma reunião final do projeto, na qual o município decidiu dar continuida-
de ao grupo de referência ampliado, composto por representantes de órgãos municipais e dos jovens, 
que assumiu a responsabilidade pelo retorno do processo à cidade em geral e aos jovens do Marcos 
Freire em especial.

Para que a metodologia experimentada se enraíze e se expanda é preciso que a trilogia querer/ saber/ 
poder se estabeleça. O querer abrange a vontade dos dirigentes, dos técnicos da administração mu-
nicipal e dos jovens moradores dos bairros da periferia. O saber implica a capacitação e supervisão 
dos operadores do sistema para que se familiarizem com a metodologia e a aprimorem, bem como o 
estímulo e a preparação dos jovens para o exercício do protagonismo que lhes cabe de forma cidadã.  
A dimensão do poder remete às condições necessárias de cooperação entre esferas de governo, entre 
instituições governamentais e não governamentais e de funcionamento de redes sociais.

A estruturação do projeto teve em vista possibilitar a formação de uma base conceitual e metodoló-
gica que permitisse sua disseminação. Por esse motivo a preocupação com a orientação metodológica 
foi sempre presente, como se observou ao longo deste texto.  Recorrendo à Declaração dos Sócios, 
à Carta de Turim e aos documentos que alimentaram o processo de intercâmbio técnico, é possível 
identificar os elementos necessários para a aplicação dessa proposta em outros locais.

Partindo do reconhecimento de que aos jovens cabe um papel decisivo na transformação de suas 
cidades, o projeto colaborou com diretrizes para envolvê-los nesse processo. E, na busca da afirmação 
dos direitos humanos universais, colaborou também para que políticas públicas se façam com a com-
preensão de que a  dimensão territorial é essencial para a inclusão social.
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2 MÉTODO E PERCEPÇÃO: UMA NARRATIVA SOBRE 
JUVENTUDE DE PERIFERIA

Luiz Palma 15

INTRODUÇÃO 

Este texto buscou recuperar dos relatórios técnicos do projeto “Potencialização do uso de sistemas 
de informação georreferenciados nos projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”, 
os acontecimentos e os resultados mais expressivos de cada etapa percorrida. Nosso desejo é dar aos 
leitores uma versão totalizadora de algo que pode ser comparado a um mosaico bem resolvido de 
programas e atividades, que em Guarulhos, amalgamou-se solidamente pelo desafio da ação concreta: 
ouvir jovens de um lugar da periferia. É nesse pedaço do mosaico que vamos nos deter.   

De partida assumimos a combinação de metodologias quantitativas e qualitativas de pesquisa e aná-
lise e seguimos nos apropriando e experimentando as possibilidades do georreferenciamento com a 
pesquisa-ação. Esse caminho nos levou a agregar um significativo número de dados pré-existentes na 
administração municipal sobre os programas sociais em curso e, concomitantemente, a articular os 
gestores e técnicos dessas áreas para a geração de outras informações, novas idéias e, principalmente, 
adesão e compromisso com a proposta.

Em muitos momentos pudemos perceber que a aproximação das duas linhas metodológicas, fazia com 
que a força de ambas reforçasse-as mutuamente como instrumentos de compreensão do campo e do 
tecido social. 

Da dimensão quantitativa, reuníamos a objetividade da contextualização demográfica desdobrada por 
inúmeros indicadores sociais, de censos e amostragens, sobre a população jovem do país e, especial-
mente, de Guarulhos. 

Do ângulo qualitativo, fomos construindo com sensibilidade e razão, um conhecimento coletivo, for-
talecendo passo a passo uma espécie de personalidade grupal que nos fazia pessoas colaborativas e 
abertas às experiências necessárias para que pudéssemos ingressar no universo dos jovens. 

A formação desse grupo teve dois momentos distintos. O primeiro foi de entendimento entre consul-
tores e técnicos da administração municipal, portanto, entre adultos.  Num segundo momento vieram 
jovens para que juntos nos preparássemos para ir a campo conhecer a realidade de outros jovens to-
mando depoimentos, ouvindo histórias, aplicando questionários, observando e registrando impressões 
e fatos de suas vidas e do bairro. 

15. Luiz Palma é psicólo-
go, mestre em Psicologia 
Social e consultor do Pó-
lis- Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria em 
Políticas Sociais.
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2.1 PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO E PLANEJAMENTO

Os contatos com dirigentes municipais de Guarulhos foram conduzidos inicialmente pela coordenação 
do projeto que esteve vinculada e apoiada, durante todo o processo de trabalho, pela Coordenadoria 
de Relações Internacionais. É preciso reconhecer que o escopo do programa ao envolver gestões intra-
-administração com Guarulhos e lateralmente com a gestão municipal de Goiânia-GO e ainda interna-
cionalmente, com Pergamino na Argentina, Vila Real de Santo Antonio em Portugal e com a Província 
de Turim na Itália, exigiu operações complexas de coordenação, apoio e intercâmbio. 

Inicialmente foram estabelecidos contatos com dirigentes e técnicos das secretarias de Governo e do 
Orçamento Participativo, da Assistência Social, da Saúde, do Meio Ambiente, das Relações do Trabalho 
e do Programa Oportunidade ao Jovem – POJ, da Cultura, de Esportes, da Educação, da Administração- 
e, especialmente, com o pessoal do Sistema de Georreferenciamento -, do Desenvolvimento Urbano 
e da Secretaria de Segurança Pública. De outros órgãos foram envolvidos os conselheiros do CMDCA 
e do IBGE16.

A etapa seguinte consistiu no desenvolvimento de uma jornada de planejamento, para a qual foram 
convidados dois representantes de cada pasta e técnicos dos programas correlatos aos objetivos do 
projeto. Além dos objetivos de conteúdo estava implícita no programa a formação de um grupo de 
referência para compartilhar com os consultores as proposições e decisões técnicas necessárias para 
o andamento do projeto. A indicação dos integrantes desse grupo foi formalizada pelos secretários 
municipais titulares de suas respectivas Pastas.

As seis oficinas que compuseram a jornada de planejamento foram direcionadas para alcançar os 
objetivos listados no Quadro 1, apresentado a seguir.

QUADRO 1

1. Identificar as políticas sociais e suas diretrizes, os programas e as ações direcio-
nadas aos jovens em situação de vulnerabilidade social no município;

2. Levantar os equipamentos sociais do município e sua localização; 

3. Identificar as secretarias municipais com alguma base cartográfica de operação 
e delinear preliminarmente as matrizes de seus modelos;

4. Definir critérios de georreferenciamento para a escolha de área de intervenção 
piloto no município com jovens em situação de vulnerabilidade social.

Durante o desenvolvimento das oficinas, os especialistas conduziram os trabalhos orientados pelos 
principais pressupostos da pesquisa-ação17 e assim foram dadas as primeiras condições objetivas para 
a aplicação da metodologia qualitativa. 

16. As siglas denominam, 
respectivamente, o Conse-
lho Municipal da Criança e 
do Adolescente e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

17. A pesquisa-ação a ri-
gor é empreendida por um 
grupo de profissionais em 
conjunto com pesquisado-
res que planejam, agem,  
avaliam os resultados das 
ações executadas e moni-
toram as atividades. Fazem 
isso repetidamente, por 
meio de uma espiral de pas-
sos, até que um resultado 
satisfatório seja alcançado. 
(In Thiollent, M. Pesquisa-
-ação nas organizações. 
SP:Atlas, 1997).
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Destarte buscou-se com o grupo explicações, significados e conteúdos para os objetivos propostos 
pelo projeto. Essa abordagem pode ser considerada como um dos aspectos mais importantes da pes-
quisa-ação, a saber, a abertura de uma perspectiva de transformação pela via de processos decisórios 
coletivos e continuados, que ajudam a superar as dicotomias entre teoria versus prática e sujeito versus 
objeto. Aqui o ideal a perseguir são as formas próprias de fazer e saber do grupo.

2.2 DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO 

As diretrizes que norteiam as políticas públicas no município - assim como os programas e as ações 
sociais direcionados à população em geral e aos jovens em situação de vulnerabilidade social em par-
ticular -, foram apresentadas pelos técnicos dos setores presentes. Todos os temas foram amplamente 
analisados e debatidos, fato que propiciou uma importante socialização de conhecimentos a cada 
oficina para o conjunto dos integrantes. 

Os equipamentos sociais do município foram identificados em cada região e focalizados nas subáreas 
administrativas. Nas áreas com potencial para a localização da experiência, sucessivas análises foram 
feitas levando-se em conta os equipamentos ali presentes, a capacidade instalada de cada um deles, a 
oferta de serviços, o perfil dos usuários e as demandas. Esse tipo de debate foi amadurecendo um rol 
de critérios que depois foram adotados para a seleção final da localidade onde se daria a experiência. 

O Orçamento Participativo – OP, um programa de captação de demandas sociais em 22 regiões de 
Guarulhos, operado a partir de plenárias diretas com a população, foi apresentado ao grupo e con-
frontado com a organização regional adotada pelas secretarias municipais de Educação, Saúde e 
Segurança Pública. A intensa troca de informações estabelecidas ensejou novas percepções no grupo 
sobre a importância e a necessidade de uma definição conjunta dos critérios de regionalização para 
uma gestão georreferenciada das políticas públicas no município.

2.3 CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE ÁREA PARA A EXPERIÊNCIA PILOTO

A partir da terceira oficina, com o avanço das discussões e proposições do grupo, a equipe técnica siste-
matizou os critérios de elegibilidade da área e os apresentou em plenária. A partir daí, foram definidas 
duas ordens de critérios. A primeira pode ser observada no Quadro 2, com critérios derivados de objetivos 
que pudessem demonstrar a validade dessa metodologia por meio de informações localizadas. 

QUADRO 2

1. Presença significativa de jovens que vivam em situação de vulnerabilidade/
pobreza;
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2. Existência de pessoas (de preferência, mas não exclusivamente jovens) mobili-
zadas para iniciativas de participação comunitária no bairro;

3. Existência de grupos de jovens desenvolvendo atividades no bairro; 

4. Existência de infra-estrutura local para a realização de reuniões e outras 
atividades.

A segunda ordem de critérios, explicitada no Quadro 3, foi derivada de objetivos ligados à atuação 
exigida da administração municipal para uso da metodologia, focalizando os aspectos de capacitação 
e articulação das suas equipes de trabalho. 

QUADRO 3
INTERESSE DOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REALIZAR 
AÇÕES NO BAIRRO INDICADO: 

1. presença de número expressivo de equipamentos, serviços ou projetos em 
andamento;

2. demanda expressiva por equipamentos, serviços ou projetos. 

2.4 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS E ESCOLHA DA ÁREA 

Dentre quatro possibilidades surgidas com a aplicação dos critérios - as localidades de Marcos Freire, 
Jurema, Cocaia e Cabuçu -, uma das áreas alcançou o consenso do grupo para a realização da expe-
riência: Marcos Freire e seu entorno, no Bairro dos Pimentas, a região mais populosa de Guarulhos e, 
obviamente, com a maior população de jovens entre 15 e 24 anos. Nessa região, os indicadores sociais 
apontaram alto índice de analfabetismo e expressivos casos de violência. Adicionalmente, à época da 
elaboração do Mapa da Exclusão/Inclusão de Guarulhos18, em 2003, essa área já havia sido conside-
rada de alta vulnerabilidade social.

Outro elemento de influência para essa escolha deveu-se ao fato de ali encontrarem-se mil famílias 
referenciadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, para participarem de trabalhos sócio-
-educativos. Também localização da Casa da Família e da Juventude naquela área correspondeu à ne-
cessidade – já evidenciada – de existência de infra-estrutura de apoio para a realização dos trabalhos 

18. Mapa da Exclusão/
Inclusão Social da Cidade 
de Guarulhos. Instituto Pó-
lis. Prefeitura Municipal de 
Guarulhos. 2003.
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de campo. Outro dado programático identificado foi a grande demanda local para o Programa Opor-
tunidade ao Jovem, cujos objetivos centram-se na inclusão social desse segmento da população. 

O passo seguinte foi finalizar a escolha da área pelo grupo de referência e encaminhar a decisão final 
à consideração das instâncias municipais superiores.

IMPORTANTE
ATÉ ESSA FASE DO PROJETO, UM BLOCO DE TAREFAS FOI REALIZA-
DO PARA DAR INÍCIO À SUA IMPLEMENTAÇÃO. FORAM INICIATI-
VAS QUE GERARAM COMPROMISSOS E DECISÕES COLETIVAS DE 
EMBASAMENTO.

1. Formação de um bom time de consultores técnicos, organização de apoio admi-
nistrativo competente e coordenação técnico-administrativa legitimada;

2. Aproximações planejadas com dirigentes e técnicos dos órgãos municipais para 
divulgar o projeto e motivá-los a participar;

3. Organização de um grupo intersetorial de técnicos para revalidar os objetivos 
do projeto, planejar ações e formalizar compromissos;

4. Formação de um Grupo de Referência para atuar em conjunto com a coordena-
ção e os consultores;

5. Decisão superior para as definições técnicas que envolvam a dimensão político-
-administrativa do município.

2.5 A PREPARAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO PILOTO

O programa desenvolvido com esse grupo de gestores e formuladores de políticas sociais no município 
decorreu, evidentemente, das exigências postas pelos objetivos do projeto e também das propostas de 
incorporação de novos temas apresentadas durante a jornada de planejamento. 

A linha mestra da capacitação recaiu sobre os requisitos técnicos e a efetividade de programas sociais 
para jovens em condições de pobreza ou de vulnerabilidade social. Toda a ênfase metodológica, como 
nas atividades anteriores, pautou-se pelo georreferenciamento, a utilização de técnicas qualitativas e 
o reconhecimento da importância do protagonismo do jovem. 

A capacitação foi planejada para quarenta participantes, distribuídos preferencialmente pelos setores 
que estiveram representados na jornada de planejamento. A coordenadora do projeto e todos os 
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consultores técnicos tiveram participação ativa no desenvolvimento do programa e a responsável pelo 
apoio administrativo integrou-se também ao grupo, suprindo-o dos suportes materiais e dos equipa-
mentos necessários.

O programa de capacitação dos gestores teve início com quarenta e um participantes de diferentes 
extrações, conforme apresentado no Quadro 5.

QUADRO 5

SETORES NÚMERO

Administração/SIGEO 3

Assistência Social e Cidadania 2

Cultura 1

Coord da Mulher e Igualdade Racial 1

Desenvolvimento Urbano 3

Educação 4

Esportes 4

Governo e OP 4

Habitação 1

Meio Ambiente 5

Relações do Trabalho e POJ 7

Saúde 1

Segurança Pública 4

TOTAL 41

Os temas versaram sobre: (a) as características demográficas do segmento populacional da faixa etá-
ria dos 15 aos 24 anos no Brasil, no estado de São Paulo e no município de Guarulhos; (b) os conceitos 
e as estratégias apropriados para as políticas sociais; (c) o uso do georreferenciamento como ferra-
menta de planejamento e avaliação de políticas sociais; (d) o conhecimento e a vivência de técnicas 
de pesquisa qualitativa e abordagem de grupos.  

2.6 O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO SEGMENTO JUVENTUDE 

Com foco nas características demográficas do segmento populacional jovem no Brasil, no município 
de Guarulhos e na área do levantamento de campo – Marcos Freire, debateu-se com o grupo a rele-
vância das dimensões socioeconômicas trazidas por essas informações: em 2007, segundo o IBGE, o 



57

Brasil alcançou mais de 180 milhões de habitantes, dos quais 38 milhões são indivíduos jovens com 
idades entre 15 e 24 anos, o que representa 20,1% da população total.

A Tabela 1 demonstra a quantidade de jovens no estado de São Paulo, em Guarulhos e nas áreas lo-
cais, na faixa etária de 15 a 24 anos e o percentual deles em relação ao total da população.

TABELA 1 

Localidade
População 

Total
15 a 19 

anos
20 a 24 

anos
Soma 15 a 

24 anos
% jovens

Estado de São Paulo 41.663.600 4.104.320 3.981.800 8.086.120 19,4%

Guarulhos 1.315.060 132.050 130.950 263.000 20,0%

Marcos Freire (parte da 
região C do OP) Pimentas

38.000 3.500 3.900 7.400 19,5%

Itaim ( parte da região C 
do OP) Pimentas

31.400 3.130 3.300 6.430 20,5%

Soma Região “C” do OP 69.400 6.630 7.200 13.830 19,9%

Fontes: IBGE 2007: estimativas do Estado de São Paulo e município de Guarulhos; SEADE/SP estimati-
vas para os bairros (Campanário) 

De acordo com o Índice Paulista de Responsabilidade Social19, Guarulhos está no Grupo 2, formado por 
municípios que apresentam bons indicadores econômicos, porém com indicadores sociais precários. 

Esta classificação tem expressado a situação de boa parte dos municípios metropolitanos com forte 
processo de industrialização. De fato, segundo o IBGE, no ano de 2004, Guarulhos teve um PIB total 
de 18 bilhões de reais, ficando em 9º lugar entre os 5.560 municípios brasileiros. Este PIB correspondia 
a 1% do PIB Nacional. 

Ao analisar todos os segmentos populacionais demográficos, chamou atenção o fato de que, a cada 
ano, no Brasil, a crista de uma onda demográfica (quantidade máxima de pessoas de uma determina-
da idade) está se deslocando para idades mais avançadas. Porém, até essa onda passar, a preocupação 
com a juventude estará, ao menos demograficamente, justificada. 

Juventude, juventudes

 As percepções sobre “juventudes”, os conceitos e os cortes etários foram questões suscitadas e deba-
tidas com o grupo, trazidas de várias fontes, mas em especial do relatório global “Juventude Brasileira 

19. Sistema de indicado-
res do SEADE, fundação da 
administração pública do  
Estado de São Paulo, que 
expressa o grau de desen-
volvimento social e econô-
mico dos 645 municípios 
do estado. 
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e Democracia – participação, esferas e políticas públicas”20, do qual algumas frases foram projetadas 
e trabalhadas oralmente com o grupo e encontram-se também aqui reproduzidas.

Há muitas razões para que o Estado e a sociedade reflitam mais a respeito do segmento populacional 
dos jovens. De imediato, é importante diferenciar duas fontes de preocupações, uma indireta, com foco 
nas questões sociais que têm os jovens como vítimas ou causadores de certos problemas; e uma outra, 
mais direta, cujo centro de atenção é a juventude em si. 

Quando os problemas são, por exemplo, violência, desemprego, mortalidade por causas evitáveis ou 
evasão escolar, a juventude surge como fonte de preocupação se estiver sofrendo mais do que outros 
grupos ou for a causadora desses problemas. No entanto, quando a preocupação com a juventude 
brota de suas características intrínsecas, então a sociedade pode reagir de diferentes maneiras. De um 
lado, pode sentir-se responsável pelo que acontece aos jovens; do outro extremo, pode responsabilizar 
inteiramente a própria juventude.

No primeiro caso, por exemplo, enquadra-se o fato de os jovens não terem seus direitos respeitados, 
o que os alienaria das oportunidades necessárias para desenvolver e aproveitar suas potencialidades 
e capacidades. No segundo, se reconhece certa “disfuncionalidade” no comportamento dos jovens, 
que não estariam aproveitando adequadamente as oportunidades disponíveis e nem estariam com-
prometidos com suas famílias e comunidade ao seu redor e, logo, são estigmatizados como rebeldes 
ou delinqüentes. Essas fontes de preocupação coexistem e a sociedade expressa suas apreensões em 
relação à juventude tanto de forma indireta quanto direta.

A visão que se tem da juventude é baseada quase sempre em estereótipos construídos a partir de 
opiniões leigas. Imagina-se a juventude como uma categoria genérica que procura abarcar um grupo 
social bastante numeroso e complexo. É sabido, no entanto, que o modo de vida, os problemas e as 
necessidades dos jovens variam em razão do local onde vivem, assim como de outras características 
como gênero, faixa etária e classe social. 

Ao se pretender que o jovem atue como sujeito de políticas públicas, dois aspectos devem ser levados 
em consideração. 

Primeiro, as especificidades da juventude – suas carências são diretamente influenciadas por sua con-
dição concreta de vida e suas demandas diferem de outras faixas etárias ou possuem manifestações 
específicas. As necessidades de emprego, formação profissional, saúde e lazer, por exemplo, tendem 
a ser bastante particulares aos jovens. Por outro lado, mesmo que haja coincidência de objetivos das 
políticas em relação aos jovens - assim como a outros grupos sociais ou faixas etárias, como no caso 
da prevenção ao uso indevido de drogas -, a forma de alcançá-los deve considerar suas singularidades.

O segundo aspecto diz respeito às suas múltiplas necessidades. A juventude é um período de vida 
em que se combinam várias necessidades particulares: busca de socialização, afirmação de gênero, 
entrada no mercado de trabalho, início da vida adulta. Esses desafios são interligados para o jovem. 
Nessa fase de transição, as diversas necessidades de atendimento à saúde, moradia e emprego, por 
exemplo, pressionam de forma crítica o indivíduo. Atuar em uma dessas dimensões, esquecendo-se 
das restantes, dificilmente poderá trazer resultados sólidos e duradouros para eles.

20. Investigação realizada 
entre julho de 2004 e no-
vembro de 2005, em sete 
Regiões Metropolitanas 
(Belém, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Recife, Rio 
de Janeiro, Salvador e São 
Paulo) e no Distrito Federal, 
sob coordenação do IBA-
SE – Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econô-
micas (Rio de Janeiro) e do 
PÓLIS - Instituto de Estudos, 
Formação e Assessoria em 
Políticas Sociais.
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2.7 PRESSUPOSTOS PARA UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE POLÍTICAS SO-
CIAIS PARA JOVENS

Para alcançar uma compreensão comum de política pública no grupo, foi trabalhado o conceito que a 
apresenta como um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos, con-
trapondo as estes a expressão “estado de coisas”. A idéia é que somente quando alcançam a condição 
de problemas de natureza política e ocupam a agenda pública, alguns processos de natureza social 
abandonam o “estado de coisas” para tornarem-se política pública.

Foi visto que há no Brasil um avanço em direção a um consenso em torno da necessidade de se 
concretizar uma política pública inexorável destinada à juventude21. E, invariavelmente, os vetores 
desse consenso parecem ser o negativo e o positivo da questão, ou seja, juventude e problema versus 
juventude e futuro. Mas isso não se torna, necessariamente, um problema, desde que não determine 
com exclusividade os meios e os fins da política, mas sirva mais para dar o devido relevo à gravidade 
do problema e à urgência das ações.  

Uma política pública destinada à juventude tem que considerar, por princípio, que esta é uma temática 
de caráter intersetorial, que cruza transversalmente várias políticas. No entanto, a abrangência de uma 
política municipal de juventude poderá variar em função das necessidades e possibilidades de cada 
município. O mais importante, nesse caso, seria identificar as principais demandas e carências e de-
senhar, com a participação dos próprios jovens, um conjunto de ações que possam ser desenvolvidas 
de forma integrada. 

Baseada em sistematizações de especialistas, foi apresentada aos participantes uma periodização das 
políticas de juventude na América Latina, determinada pelos problemas de exclusão dos jovens da socie-
dade e os desafios de como facilitar-lhes processos de transição e integração ao mundo adulto. Quatro 
modelos distintos de políticas foram identificados por um desses estudiosos e no grupo discutidos.

Entre 1950 e 1980, a ampliação da educação e o uso do tempo livre; entre 1970 e 1985, o controle 
social de setores juvenis mobilizados; entre 1985 e 2000, o enfrentamento da pobreza e a prevenção 
do delito; entre 1990 e 2000, a inserção no trabalho de jovens excluídos. 

Para Sposito e Carrano, autores desse estudo - “... vive-se a simultaneidade de tempos no debate 
sobre a juventude, o que faz a convivência, muitas vezes dentro de um mesmo aparelho de Estado, de 
orientações tais como as dirigidas ao controle social do tempo juvenil, à formação de mão-de-obra e 
também as que aspiram à realização dos jovens como sujeitos de direitos” 22.

Outros ângulos desses estudos mostram que parte das atenções - tanto da sociedade civil como do 
poder público no Brasil - voltou-se, nos últimos anos, sobretudo para os adolescentes e aqueles que 
estão em processo de exclusão ou privados de direitos, faixa etária compreendida pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente-ECA 23. Embora o enfoque do ECA esteja alinhado com direitos universais 
reconhecidos, espelhe necessidades da realidade da criança e do adolescente brasileiros e constitua 
fruto de uma construção coletiva histórica, esse recorte etário - e mesmo a condição econômico-social 
- pode levar a seleções que acabam por impor modos próprios de conceber as ações públicas e, dessa 
forma, deixar de lado segmentos importantes de indivíduos que possuem maioridade legal, mas ainda 
vivem a condição juvenil em situação de vulnerabilidade social. 

21. (...)A instalação da Se-
cretaria e do Conselho Nacio-
nais de Juventude responde 
à necessidade de articulação 
dos programas federais já 
existentes, identificada pelo 
Grupo de Trabalho Intermi-
nisterial, mas também é fruto 
da mobilização juvenil que há 
anos reivindica a instituciona-
lização de um órgão voltado 
à juventude. Os desafios que 
vêm pela frente não são pou-
cos. Para cumprir as tarefas de 
propor, avaliar e integrar os 
diversos programas voltados 
à juventude, essa Secretaria 
terá primeiro que se firmar 
como ator político e ter sua 
legitimidade reconhecida pe-
los outros ministérios. (...) No 
entanto, espera-se que uma 
política nacional integral e 
universal consiga olhar para 
as necessidades das diversas 
parcelas da juventude brasilei-
ra, como, entre outros, os jo-
vens do campo, das pequenas 
e médias cidades e aqueles 
que terminam o ensino médio 
e não conseguem ter acesso 
ao ensino superior nem ao 
emprego. Nesse sentido, um 
Conselho Nacional de Juven-
tude representativo e plural 
pode ser o espaço de mani-
festação dessa diversidade. 
Editorial - Ação em Rede. Ação 
Educativa. São Paulo 2005.

22. Transcrição do texto 
“Juventude e políticas pú-
blicas no Brasil” de Marília 
Pontes Sposito (Faculdade de 
Educação da Universidade de 
São Paulo - USP e Ação Edu-
cativa – São Paulo) e Paulo 
César Rodrigues Carrano 
(Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Flumi-
nense e Observatório Jovem 
do Rio de Janeiro). Parte ex-
pressiva dessa apresentação 
baseia-se também nesse 
mesmo texto.

23. Lei federal  8.069, de 
13 de julho de 1990.
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Quanto ao protagonismo juvenil, foi discutida a acepção mais técnica do termo, aquela que com-
preende a participação do jovem como ator principal em ações que não dizem respeito à sua vida 
privada, familiar e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na comunidade ou 
na sociedade mais ampla. 

Outra dimensão do protagonismo que foi amplamente debatida com o grupo dizia respeito à concep-
ção do jovem como fonte de iniciativa, que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte 
de compromissos, que é responsabilidade. Concluiu-se que na raiz do protagonismo tem que haver 
uma livre opção do jovem quanto à sua participação. E o ideal é que a sua participação ocorra desde o 
planejamento de uma determinada ação ou programa e continue depois de sua realização, nas etapas 
avaliativas e na apropriação dos resultados. 

2.8 FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO

“Se entende por ferramenta o objeto técnico que permite prolongar e armar o corpo para 
realizar um gesto e por instrumento o objeto técnico que permite prolongar e adaptar o 
corpo para obter uma melhor percepção; o instrumento é a ferramenta da percepção.”

Gilbert Simondon, filósofo francês.

A argumentação nesse capítulo partiu da demonstração do georreferenciamento como importante 
instrumento para planejar políticas públicas e fazer o acompanhamento de todo o seu ciclo, da imple-
mentação à avaliação. Foi demonstrado, por exemplificações, que a agregação de inúmeros indicado-
res territorializados, propiciada por sua aplicação, favorece a tomada de decisões mais eqüitativas e a 
redução de erros sobre a realidade local. Esse fato possibilita readequações pontuais (quando neces-
sárias), ao contrário de outras formas empíricas, que tendem a estabelecer critérios de intervenção.

Em 2003, o Instituto Pólis utilizou a metodologia do georreferenciamento no município para fazer o 
Mapa de Exclusão/Inclusão Social de Guarulhos. O estudo permitiu uma visualização dos locais de 
exclusão e inclusão social no território, como se fosse uma topografia social que uma vez desdobrada 
em novos indicadores, pode vir a determinar um padrão básico de inclusão social, conforme foi de-
monstrado aos participantes durante a capacitação.

O georreferenciamento também permite a identificação da demanda por setores, tais como saúde, 
educação e segurança, entre outros, basicamente através de cadastros e dados censitários para várias 
unidades territoriais, identificando-as e facilitando a geração de indicadores que poderão ser usados 
como controle de qualidade.  Pode ajudar ainda no desenvolvimento de estudos de localização de gru-
pos vulnerabilizados, na distribuição eqüitativa de recursos - de forma territorializada ou para grupos 
específicos -, e contribuir para a redução do clientelismo.

Nessa perspectiva, o georreferenciamento assume particular importância para a localização, no pe-
rímetro do município, das áreas que concentram os contingentes populacionais mais sensíveis aos 
efeitos negativos da segregação residencial. 
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O poder público é um dos principais agentes transformadores do espaço urbano, tanto pela capacidade 
de legislar e fiscalizar, como de investir, seja em infra-estrutura, habitação ou na implantação de equipa-
mentos públicos. Sua ação gera uma teia de serviços urbanos e sociais que pode distribuir-se de forma 
mais ou menos eqüitativa no território. Assim, tanto para as políticas públicas emergenciais de combate à 
pobreza, quanto para aquelas de caráter universal, a dimensão territorial torna-se decisiva. O pressupos-
to é de que a segregação espacial é um fenômeno presente nos grandes centros urbanos, o que contribui 
decisivamente para a permanência dos padrões de desigualdade social que os caracteriza. 

Finalmente, a questão central é que a utilização de informações georreferenciadas faz crescer a dimen-
são técnica das decisões e permite aferição periódica da eficácia dos programas. A combinação desta 
ferramenta com métodos qualitativos de planejar e avaliar faz avançar um padrão de gestão mais 
restritivo às ações deletérias a que a administração pública está sujeita e com a potência necessária 
para a promoção da equidade social que se espera das políticas sociais.

Leitura e interpretação de indicadores

A partir de exposições de pesquisas e trabalhos com indicadores, as principais questões sobre planeja-
mento e implementação de políticas públicas disseram respeito aos seguintes itens: - onde agir? Qual 
o nível de informações que o Governo e o grupo que tomará a decisão em conjunto possuem?  Onde 
implementar escolas, postos de saúde e outros equipamentos públicos? Onde priorizar investimento 
em infra-estrutura? Em que áreas habitacionais degradadas intervir? Como distribuir equipes de pro-
fissionais nos equipamentos sociais como, por exemplo, médicos de família, psicólogos, nutricionistas, 
assistentes sociais e outros? 

Por outro lado, para gerir adequadamente uma rede de serviços implantada, é preciso ter minimamen-
te os equipamentos localizados e tipificados, fato que por si só agrega qualidade às decisões,  pois 
isso já implica mais subsídios.

Nos casos examinados ficou evidenciado que a utilização de ferramentas georreferenciadas melhora 
substancialmente a capacidade dos programas governamentais para monitorar suas ações e realizar 
análises integradas de dados espaciais. Isso torna as decisões mais rápidas e eficazes. 

2.9 APRESENTAÇÃO E VIVÊNCIA DE MÉTODOS E TÉCNICAS QUALITATIVAS

“Sentir tudo de todas as maneiras,  
Viver tudo de todos os lados,  
Realizar em si toda a humanidade 
de todos os momentos.”

Fernando Pessoa (versos do poema Passagem das Horas)
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A partir deste capítulo, a reflexão com o grupo introduziu a complementaridade do par metodoló-
gico, ou seja, os métodos qualitativos. Para aprofundar conhecimentos e vivenciá-los integralmente, 
a dramatização foi adotada inúmeras vezes como recurso pedagógico, de tal forma que a situação 
pesquisador/pesquisado, alternando-se entre todos, pudesse permitir contraposições mais ricas de 
interrogações e entendimento.  

Pesquisa participante e pesquisa-ação

 O axioma inaugural do tema foi o seguinte: a pesquisa participante articula pesquisador e campo de 
pesquisa e, assim sendo, os efeitos que essas relações produzem podem ser favoráveis ou desfavo-
ráveis, dado que no campo, o principal sistema de referência é a “experiência existencial” e, assim 
sendo, a procura de objetividade torna-se secundária. É uma clara mudança de perspectiva em relação 
ao método anterior que o grupo precisou reconhecer e assimilar – tarefa exigente, mas de certa forma 
bem realizada, dada a formação e a experiência profissional da maioria dos presentes.

A idéia central é que, uma vez inserido no campo da observação, o pesquisador transforma, por defi-
nição, seu objeto (sujeito) de estudo. Para alcançar o rigor da aplicação desse método, é necessário o 
reconhecimento da subjetividade daquele que pesquisa como categoria analítica, porque esta deixa o 
rol de ”variáveis intervenientes” e passa a ser “protagonista” no processo de pesquisa. 

O pesquisador social pode ser reconhecido como um agente de mudanças quando o seu método de 
trabalho, a pesquisa-ação, torna-se um potencializador na organização de espaços de participação 
coletiva.  

Por outro lado, a pesquisa-ação, estruturada dentro de seus princípios geradores, é uma pesquisa emi-
nentemente pedagógica, dentro da perspectiva de ser o exercício pedagógico, configurado como uma 
ação que enaltece a prática educativa, a partir de princípios éticos que buscam a contínua formação e 
emancipação dos sujeitos da prática. 

Desta maneira a pesquisa-ação, aplicada criticamente, pode assumir um caráter emancipatório, pois 
mediante a participação consciente, os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar 
de mitos e preconceitos que estruturam suas defesas à mudança. 

É comum a pesquisa participante ser associada à pesquisa-ação porque são modalidades que en-
volvem pesquisadores e pesquisados num mesmo processo, já que a ambos interessaria encontrar 
respostas ou soluções para uma determinada situação. 

Para muitos analistas, a realidade concreta de certa área se reduz a um conjunto de dados materiais ou 
de fatos. Para o educador Paulo Freire (1921- 1997), no entanto, “a realidade concreta é algo mais que 
fatos ou dados tomados mais ou menos em si mesmos. Ela é ‘todos esses fatos e todos esses dados’ e 
mais a percepção que deles esteja tendo a população envolvida24”. 

A pesquisa-ação pode ser comparada a uma espiral evolutiva que se põe em curso a partir do reco-
nhecimento de uma determinada situação sobre a qual se pretende intervir. Segue pelas voltas do 

24.  A proposta do edu-
cador Paulo Freire parte do 
estudo da realidade (fala 
do educando) e da orga-
nização dos dados (fala do 
educador). Nesse processo 
surgem os temas geradores, 
extraídos da problematiza-
ção da prática de vida dos 
educandos. Os conteúdos 
de ensino são resultados 
de uma metodologia dia-
lógica. Cada pessoa, cada 
grupo envolvido na ação 
pedagógica dispõe, em si 
próprio, ainda que de forma 
rudimentar, dos conteúdos 
necessários dos quais se 
parte.
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planejamento em ascensão, impulsionada por decisões e sua intensidade é provocada pela ação. A 
circunferência seguinte abarca os resultados da ação que, incorporados, abrem-se novamente para o 
circuito do planejamento/ação, até alcançar o objetivo.

O ideal é que a pesquisa-ação conte com um tempo ajustado aos seus objetivos para que alcance 
plena realização. As etapas não podem correr de forma apressada, porque a imprevisibilidade é um 
componente fundamental à sua prática. Considerá-la significa estar aberto para reconstruções espira-
ladas, abertas à retomada de princípio, à rediscussão de prioridades, sempre no coletivo e por meio de 
acordos consensuais, amplamente negociados. 

Formação de consensos

O consenso tem por origem a escolha que permite avaliar as alternativas e prevenir os erros. Nas situ-
ações sociais que envolvem processos de decisão ou conflitos de interesse, é um procedimento que se 
apóia no pressuposto de que existe vontade associativa nos indivíduos. O consenso deve extrapolar a 
simples adesão ou apoio, porque tudo deve ser discutido e posto em questão mediante atos ou pala-
vras. Tudo, exceto a obrigação de chegar a conclusões comuns e acreditar que elas serão mantidas. Há 
estreita ligação do consenso à prática e à cultura da razão25.

Obviamente que a formação do consenso rege uma margem de dissenso, permitindo que se chegue a 
compromissos e solução mediante a qual cada ator numa situação de conflito renuncia aquilo que lhe 
é caro, mas não vital, a fim de obter o apoio dos demais – o qual lhe é verdadeiramente indispensável.

Quanto ao papel dos grupos nesses processos de formação de consenso, o próprio fato de determinado 
problema ser discutido faz crescer a sua importância para cada um dos integrantes do grupo. Ao discuti-
rem-no, tomam contato com os valores subjacentes à posição de cada um, os argumentos e o conjunto 
de informações que os sustentam. Isto pressupõe que as atitudes e normas partilhadas prefiguram a 
forma de entendimento e simultaneamente a implicação mútua que daí resulta no decorrer da discussão. 

Grupo operativo

Grupo operativo26 consiste numa técnica de trabalho, cujo objetivo é promover, de forma econômica, 
um processo grupal de aprendizagem. Aprender em grupo significa uma leitura crítica e uma apro-
priação ativa da realidade. É uma atitude investigadora, na qual cada resposta obtida se transforma, 
imediatamente, numa nova pergunta. Aprender na teoria pichoneana é sinônimo de mudança. 

Com adolescentes, a técnica de grupos operativos tem sido indicada como instrumento para desen-
volvimento dos fatores básicos e elementares de proteção e prevenção, que são: auto- estima, juízo 
crítico, plano de vida e criatividade, capacidades essas que, se desenvolvidas grupalmente, reduzem os 
riscos a que os jovens estão expostos. 

25. Há um excelente apor-
te conceitual sobre esse 
assunto no livro Dissensões 
e consenso - uma teoria 
geral das decisões coletivas. 
MOSCOVICI, Serge e DOI-
SE, Willem..Trad: M. Fernan-
da Jesuíno. Horizonte de 
Psicologia, Coimbra,1991.

26. Os fundamentos da 
teoria e técnica de grupos 
operativos foram desenvol-
vidos por  Enrique Pichon-
-Rivière (1907-1977), médi-
co psiquiatra de origem su-
íça, que viveu na Argentina.
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 Para que um conjunto de pessoas se constitua em um grupo, há necessidade de se vincular e intera-
gir, no sentido do objetivo comum. Dessa forma, Pichon define como princípios organizadores de um 
grupo operativo o vínculo e a tarefa. 

Quando o grupo aprende a problematizar, verdadeiramente, os obstáculos que emergem na concreti-
zação de seus objetivos, pode-se dizer que entrou em tarefa, pois pode elaborar um projeto viável e, 
dessa forma, tornar-se um grupo que opera mudanças. 

Compreender e avaliar a operatividade de um grupo é uma tarefa complexa, por seu caráter subjetivo, 
que se mal conduzida pode por em risco sua validade. Os vetores para a avaliação do grupo operativo 
propostos pelo autor da técnica - afiliação, pertença, cooperação, pertinência, comunicação e aprendi-
zagem - foram detalhadamente discutidos e dramatizados pelo grupo. 

Grupo Focal

O moderador de um grupo focal27 assume uma posição de facilitador do processo de discussão, e sua 
ênfase está nos processos psicossociais que emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da forma-
ção de opiniões sobre um determinado tema. A unidade de análise do grupo focal é o próprio grupo. 

Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, para efeito de análise e 
interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo.  

O uso dos grupos focais está relacionado com os pressupostos e premissas do pesquisador. Alguns 
recorrem a eles como forma de reunir informações necessárias para a tomada de decisão; outros os 
vêem como promotores da auto-reflexão e da transformação social e há aqueles que os interpretam 
como uma técnica para a exploração de um tema pouco conhecido, visando o delineamento de pes-
quisas futuras. 

Os grupos focais podem servir a diversos propósitos. Duas são as orientações mais correntes: a pri-
meira objetiva a confirmação de hipóteses e a avaliação da teoria, mais comumente adotada por aca-
dêmicos. A segunda, por sua vez, dirige-se para as aplicações práticas, ou seja, o uso dos achados em 
contextos particulares. Estas duas orientações podem estar combinadas em três modalidades de gru-
pos focais, que foram objetos de distinção e debate com os gestores: exploratório, clínico e vivencial. 

2.10 DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

Ao final da capacitação os princípios da experiência piloto foram confirmados, e decidida a preparação 
de um grupo de jovens para atuar como pesquisadores ao lado dos gestores.  

Os elementos de método e finalidades alcançaram consenso no sentido de que a aplicação de da-
dos georreferenciados seria importante também para a fase seguinte e mais, que a pesquisa ação e 

27. Técnica de pesquisa 
que coleta dados por meio 
das interações grupais ao se 
discutir um tópico especial 
sugerido pelo pesquisador. 
Como técnica, ocupa uma 
posição intermediária entre 
a observação participante 
e as entrevistas em pro-
fundidade. Pode ser carac-
terizada também como um 
recurso para compreender 
o processo de construção 
das percepções, atitudes e 
representações sociais de 
grupos humanos. Veiga, L. 
& Gondim, S.M.G. (2001).  
A utilização de métodos 
qualitativos na ciência polí-
tica e no marketing político. 
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os demais métodos qualitativos garantiriam a manutenção dos compromissos com a participação, 
a intersetorialidade e o estímulo ao protagonismo dos jovens. Para o monitoramento da pesquisa, 
foi sugerido o uso de registros das impressões de cada pesquisador na situação de campo e de sua 
produção diária, como insumos para a avaliação e também para as correções necessárias de todo o 
processo.

2.11 CAPACITAÇÃO DE JOVENS PARA A PESQUISA DE CAMPO

O desafio foi preparar em pouco tempo uma equipe para o campo da pesquisa que contasse com a 
presença de jovens. Foram reunidos para essa missão os pesquisadores do POLIS e oito membros do 
Grupo de Referência, estes advindos do grupo que participou da jornada inicial de planejamento e 
também da capacitação. Para a contraparte juvenil foi recrutado um grupo de dezessete jovens, dos 
quais, doze estagiárias e 5 estagiários, do Programa Oportunidade ao Jovem – POJ da Prefeitura de 
Guarulhos. Para conduzir a preparação, o recurso da dramatização foi novamente aplicado, de tal 
forma que a situação pesquisador/pesquisado fosse por todos vivenciada e permitisse contraposições 
pedagógicas mais ricas para avaliação e análise.  

Foto: Capacitação de jovens 
monitores para a pesquisa 
de campo – Guarulhos – 
Brasil – 2007
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QUADRO 6 OS OBJETIVOS

1. Treinar especialmente os estagiários do POJ para participarem da pesquisa 
qualitativa e agirem como facilitadores na interação com os jovens do bairro 
Marcos Freire;

2. Preparar a equipe para a leitura e a compreensão dos indicadores de base 
georreferenciada;

3. Informar aos participantes as características demográficas e socioeconômicas 
do segmento populacional brasileiro na faixa etária dos 15 aos 24 anos;

4. Trabalhar os fundamentos da pesquisa e os instrumentos metodológicos para a cons-
trução da narrativa sobre a condição socioeconômica e cultural juvenil dessa área.

Embora parte do grupo já tivesse caminhado junto nessa construção, é importante considerar que 
cada formação grupal escreve uma nova história e o faz com uma dinâmica singular. Assim compreen-
dido, na abertura da capacitação foram repassadas todas as etapas percorridas do processo até aquele 
momento, com itens do seguinte tipo - quem somos nós e o que pretendemos, onde estamos, para 
onde queremos ir e quem são os nossos parceiros. 

Em seguida foi conduzida uma sessão de auto-apresentação que focou os atributos de natureza pes-
soal de cada um - considerada pela psicologia coletiva como uma forma de abertura que possibilita 
uma dinâmica de curiosidade e interesse de todos por todos -, capaz de propiciar um saudável rebai-
xamento das expectativas sobre os papéis sociais de cada membro do grupo.  Os papéis sociais foram 
posteriormente trabalhados nas tarefas práticas. 

Para reforçar a capacitação - e oferecer uma fonte de referência e consulta durante a pesquisa -, foi organi-
zado e distribuído para cada pesquisador um Manual de Orientação28, contendo: (a) informações sobre a 
área; (b) orientações básicas consolidadas no texto de referência denominado “decálogo do pesquisador”; 
(c) métodos e técnicas de registros; (d) instrumentos definidos para a pesquisa, envolvendo questionário, 
roteiros para história de vida, discurso livre e depoimento e (e) bibliografia básica sobre o assunto. 

28. Disponível no CD-
-ROM anexo.

Foto: Capacitação de jovens 
monitores para a pesquisa 
de campo – Guarulhos – 
Brasil – 2007
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Um ensaio: ação exploratória

Quatro equipes de pesquisadores formadas pelos membros do Grupo de Referência e jovens partici-
pantes da capacitação foram à área da pesquisa. Nessa ocasião foi realizada uma ação exploratória 
do território, foram feitos pré-testes do questionário e vivenciadas situações de aplicação e de controle 
dos demais instrumentos. No retorno foram feitos alguns pequenos ajustes no instrumental, as equi-
pes de campo consolidadas e definida a  programação final da pesquisa. 

2.12 PERCEPÇÕES, REGISTROS E ENSAIOS ANALÍTICOS. 

Estão presentes nos parágrafos seguintes algumas passagens do relatório final29 consideradas exem-
plificativas do perfil dos participantes e dos temas levados pelos pesquisadores para os jovens. Cons-
tam também retornos de conteúdo, que dizem respeito às suas condições de vida, às suas percepções 
de mundo, valores, atitudes e comportamentos. 

Na forma integral, os registros trouxeram considerações de pesquisado e pesquisador, ora mais im-
parciais, outras vezes tocadas pela subjetividade de ambos. Posteriormente, os dados resultaram em 
análises que refletem situações mais universais, em direção a uma narrativa sobre a condição de vida 
de jovens nas periferias30. 

29. Texto completo dis-
ponível no CD-Rom que 
acompanha a publicação.

30. “Periferias. No plural, 
porque são milhares de 
Vilas e Jardins; também 
porque são muito desiguais, 
heterogêneas no sentido 
dos tipos que a constituem. 
Algumas mais consolidadas 
do ponto de vista urba-
nístico; outras verdadeiros 
acampamentos destituídos 
de benfeitorias básicas. No 
geral, apresentam proble-
mas de todos os tipos: de 
saneamento, transportes, 
serviços médicos e escola-
res. São encontradas em zo-
nas onde predominam ca-
sas autoconstruídas, favelas 
ou de aluguel, em cubículos  
situados no fundo de terre-
nos onde se dividem as ins-
talações sanitárias com ou-
tros moradores: é o cortiço 
da periferia. Zonas que abri-
gam população pobre, onde 
se gastam várias horas por 
dia no percurso entre a casa 
e o trabalho. Lá impera a 
violência. Dos bandidos, da 
polícia, quando não dos jus-
ticeiros. Lá é por excelência 
o mundo da subcidadania.” 
Lúcio Kowarick, Escritos Ur-
banos, As desventuras da 
cidadania, p. 43. São Paulo, 
Editora 34, 2000. 

Foto: Preparação de painel 
de mensagens dos jovens 
pesquisadores de Guaru-
lhos  para o II Seminário 
Internacional do Projeto, 
realizado em Turim, Itália. 
Guarulhos - SP,  abril de 
2007.
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As fontes primárias destes registros foram as respostas de 150 questionários, 42 depoimentos em 
áudio31 e anotações dos pesquisadores nos diários de campo que serviram de guia para rememorar 
determinadas situações. Fotos e filmes (DVD) feitos a partir da preparação dos jovens pesquisadores e 
também nas etapas de campo serviram como fontes complementares de informação.

A distribuição etária do grupo a ser pesquisado foi arbitrada em quatro faixas de idade, o que resultou 
em 76 respostas de jovens do sexo masculino e 74 do sexo feminino, equidade muito equilibrada. As 
freqüências de respostas por idade também alcançaram distribuição muito razoável. 

31. Do conjunto de 72 
entrevistas gravadas, 42 
depoimentos foram apro-
veitados após a transcrição 
do conteúdo, o que significa 
um retorno próximo a 60% 
do total. A quebra se deu 
em parte pela interferência 
de ruídos durante a gra-
vação, pois a maioria das 
entrevistas se deu nas ruas 
do bairro. De outra parte, à 
situação de aprendizagem 
em que se encontravam os 
jovens pesquisadores, em 
que o processo pedagógico 
compreende a ocorrência 
do ensaio e do erro como 
uma de suas variáveis.

Fotoa: Pesquisa de campo. 
Guarulhos, Brasil. 2007.

Foto 17. Legenda: Pesquisa 
de campo. Guarulhos, Bra-
sil. 2007.
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Entre os jovens que participaram da pesquisa respondendo às modalidades “história de vida”, “dis-
curso livre” e “depoimentos temáticos”, a melhor equidade de gênero se deu na faixa de 22 a 24 
anos.  Nas demais faixas, houve variações significativas, tais como predominância de depoentes do 
sexo masculino de 15 anos, idade esta definida em uma única classe em consideração às implicações 
para o trabalho dos 14 aos 16 anos incompletos32, enquanto que na faixa seguinte, de 16 a 17 anos, 
as jovens fizeram o dobro dos depoimentos. 

Na faixa seguinte, de 18 a 21 anos, os depoentes do sexo masculino representaram mais que o dobro 
do feminino. No entanto para o conjunto das faixas etárias o equilíbrio de gênero se recupera – 23 
depoentes do sexo masculino e 20 do sexo feminino. Esse dado por sexo, com expressão mais equi-
librada entre os depoentes, auxilia o alcance de uma percepção da subjetividade desse grupo juvenil 
com as diferenças e nuances que lhes são peculiares. 

Dos jovens que gravaram depoimentos nessas modalidades, 50% mora no bairro há mais de cinco 
anos e próximo de 20% é natural da área pesquisada, condição esta que lhes atribui uma expressão 
sociocultural do território bastante genuína que, somada aos depoentes que residem há mais de dois 
anos, alcança mais de 80% dos casos.

De maneira geral, a condição de escolaridade evidenciou que dos 15 aos 17 anos a grande maioria 
dos jovens está inserida no sistema formal de ensino. Na faixa dos 16 aos 17 anos, daqueles jovens 
que não estudam, parte concluiu o ensino fundamental e não foi para o ciclo seguinte e outra parte 
concluiu o ensino médio.  Na faixa seguinte, de 18 a 21 anos, 2/3 dos jovens abordados não estudam, 
com histórico de abandono ou conclusão do ensino fundamental sem prosseguimento. Daqueles que 
seguiram para o ensino médio, 25 concluíram e três interromperam antes do final.

Na faixa etária dos 22 aos 24 anos, quase metade dos jovens que não estuda tem o ensino médio con-
cluído. Os demais casos referem-se ao abandono do ciclo médio, por razões normalmente vinculadas 
à necessidade de trabalhar. Em tempo de universalização do ensino fundamental, chama a atenção o 
contingente de 21% nessa faixa etária que não o concluiu. 

Os jovens de menor idade demonstram uma progressão melhor do que os mais velhos e os que iniciam 
o ensino médio apresentam melhor percentual  de conclusão comparativamente aos que iniciam o 
ensino fundamental. 

O que se observou de positivo pelos dados quantitativos sobre educação são reflexos da universali-
zação do ensino fundamental e do aumento da demanda para o ensino médio. Infelizmente o mesmo 
acento positivo não se verificou para a questão da qualidade, fato asseverado em muitos depoimentos.  

Em grande proporção foram observados casos de jovens com o ensino médio concluído, sem condi-
ções para ingressar na universidade, e sem trabalho naquele momento. Essa é uma das formas mais 
perversas de (des) inclusão juvenil. Aqui se juntam precariedade material e cultural com um creden-
ciamento educacional de segunda classe, cuja responsabilização, por se tratar esmagadoramente de 
ensino público, cabe predominantemente ao Estado.

O problema do emprego e ocupação aparece para o jovem associado às mazelas da educação. Para 
boa parte deles, o relevo da educação está claramente conectado às melhores ou piores oportunida-
des de trabalho.  

32. Ver com detalhes 
disposições contidas nos 
artigos 62 e seguintes do 
ECA, Lei de Aprendizagem 
10.097/2000, que altera 
dispositivos da CLT e a Lei 
de Diretrizes e Bases da 
Educação, nos aspectos 
relativos a  educação pro-
fissional.
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No universo desses jovens, a dimensão do trabalho tem grande preponderância nas suas vidas, 
quase 70% dos entrevistados estavam ou já estiveram trabalhando. Dentre os mais precoces, na 
classe dos jovens de 15 anos, 50% estavam ou já estiveram em algum tipo de ocupação. 

Ao esmiuçar os tipos de ocupação e as formas das relações com o mundo do trabalho, verifi-
cou-se que a maioria encontra-se na área de serviços, via de regra sem vínculo empregatício ou 
qualquer outra formalização. Na categoria de aprendiz, ou seja, com uma relação ocupacional 
mais adequada por se tratar de estágio ou bolsa aprendizagem, encontra-se pouco mais de 20% 
do grupo, condição favorável, embora temporária, porque pressupõe sempre o vínculo escolar 
como critério de elegibilidade e permanência.

É importante assinalar que, do conjunto de jovens sem nenhum tipo de trabalho, metade deles 
está procurando ativamente por essa inserção e, destes, 50% perseveram há mais de um ano. 

Entre os 150 jovens que responderam ao questionário, a participação em alguma atividade, além 
do estudo e do trabalho, envolve apenas 25% deles, das quais 2/3 é de caráter religioso. 

Os dados relativos à idade e situação civil dos jovens mostraram que, na faixa dos 22 aos 24 anos, 
40% deles já se encontram casados há algum tempo, ou vivendo com companheiros. 

Conforme muitos depoimentos, o impacto da maternidade e da paternidade precoce gera pro-
blemas - tanto nesses jovens quanto em suas famílias - que se desdobram em situações de vida 
sempre mais problemáticas,. A incidência da gravidez na adolescência alcança quase 15% desse 
universo e boa parte das jovens mães - assim como os jovens pais - permanecem em suas famílias 
de origem após o nascimento da criança.

O uso de preservativo nas relações sexuais - fator essencial para o controle das doenças sexu-
almente transmissíveis e um dos métodos para evitar a gravidez -, demonstrou ser uma prática 
não universalizada. Dos 150 entrevistados, 26 disseram encontrar-se em situações às quais não 
se aplicaria a questão, ou seja, sem vida sexual ativa ou com parceiro exclusivo. Dos demais, 74% 
afirmaram sempre usar preservativos e 26% não fazê-lo, ou apenas às vezes. As justificativas 
apresentadas para essa recusa têm a ver com dificuldade de aquisição, com o fato de encon-
trar-se desprevenido na situação ou mesmo julgá-los dispensáveis, por critérios absolutamente 
subjetivos. 

Sobre problemas relativos ao comportamento social, dos 150 jovens entrevistados, doze afirma-
ram ter tido algum tipo de conflito com a lei. Oito deles declararam o motivo do conflito, a saber: 
quatro casos de agressão física, três de roubo e um por porte de arma.  

Considerando-se as características da violência presente no bairro, o número de jovens com 
práticas de delito provavelmente poderá ser maior, o que não significa que jovens entrevistados 
tenham omitido esse dado (embora isso também possa ter ocorrido). É possível, também, que os 
envolvidos em atividades ilícitas não tenham se interessado em participar da pesquisa. 

Quando indagados se gostariam que alguma coisa no seu bairro fosse diferente, a maioria dos 
jovens respondeu afirmativamente e apresentou proposições. Segurança foi a questão mais pon-
tuada. No questionário, metade deles referiu-se a esse fator ao falar sobre mudanças no bairro. 
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Sobre essa questão, em que muitas soluções envolvem policiamento preventivo e mesmo repres-
são, outra face da polícia emergiu - a violência policial e a truculência da polícia nas abordagens 
com jovens. 

Expressiva foi também a demanda por lazer, esporte e cultura e outras formas de sociabilidade, 
que somadas superam a demanda por “mais segurança”. É inescapável a associação desse qua-
dro de violência com diagnósticos seguros que apontam o fato de que problemas dessa natureza, 
envolvendo jovens e adolescentes, podem ser superados ou baixados a níveis aceitáveis, quando 
seu enfrentamento é reforçado por iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer.  

A saúde apareceu como preocupação para um número menor de jovens, talvez pela boa equação 
do setor no bairro. Para os que gostariam de ver melhorias também nessa área, as demandas 
foram por mais unidades básicas de saúde, por um hospital e por procedimentos mais rápidos de 
agendamento de consultas.

Com o mesmo número de menções que a saúde, apareceu a questão urbanística, à qual se refe-
riram dizendo ser necessário melhorar áreas degradadas, reduzir o número de favelas e melhorar 
no aspecto físico do bairro, com asfaltamento de ruas e paisagismo. O saneamento básico foi 
abordado com referências ao esgoto a céu aberto, à sujeira nas ruas, ao lixo acumulado, ao entu-
pimento de bueiros e à falta de limpeza dos terrenos baldios. 

A questão da inclusão social também teve muito relevo nos depoimentos, indicando dificulda-
des - por vezes muito claras -, na memória e no cotidiano desses jovens, envolvendo a falta de 
oportunidade ou de condições de acesso a bens ou serviços.  Muitas referências foram feitas ao 
ideal da comunidade mais unida e participativa. 

Em relação ao transporte público, os jovens solicitaram melhor distribuição de pontos, maior 
número de ônibus e redução dos preços das tarifas. 

A drogadição, também associada à violência, foi explicitada diversas vezes e com muitos enfo-
ques. Muitas reflexões feitas pelos jovens trouxeram invariavelmente o problema da violência 
como pano de fundo e preocupações claras com a vulnerabilidade da condição juvenil. 

No final das entrevistas e dos depoimentos, o entrevistador estimulava o jovem a mandar recado 
aos governantes e, de todas as mensagens, esta pareceu ser a mais emblemática e abrangente, 
para finalizar essa comunicação sobre uma experiência de método e percepção sobre a condição 
juvenil na periferia: 

“Que eles observassem mais cada criança, cada jovem que ainda tem oportunidade de mudar, 
para que venham a se tornar adultos responsáveis, para que não caiam assim nesse mundo que 
é de crime, de drogas... Ah, vamos lá pra escola, mas.... as crianças vão pra escola e, muitas ve-
zes, não estudam, vão pra escola e ficam procurando confusão. Que eles dessem muita atenção 
para as crianças e para os jovens. E que olhassem, também, para os problemas da população. 
Tem muita gente que está desempregada, tem muita gente que não pode estudar, porque precisa 
trabalhar e isso vai afetar o futuro de muita gente”.
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2.13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contato com os jovens, a escuta sobre suas condições de vida e suas aspirações trazidas por esta 
experiência, apontaram temas que poderão auxiliar o aprimoramento dos programas para a juventude 
no município de Guarulhos.

A questão central - e mais preocupante para eles -, conforme visto, vincula-se à violência. É uma mani-
festação que engloba situações de insegurança pessoal e de ameaças constantes a sua integridade e à 
de seus familiares. São situações de risco e de ocorrências fáticas, normalmente associadas à questão 
das drogas ilícitas e lícitas, envolvendo o uso e o envolvimento com o tráfico e/ou o consumo excessivo 
de álcool, cujos usuários ou operadores são os próprios jovens, seus familiares e os adultos em geral, 
com uma agravante desta mesma situação, que diz respeito à violência e à corrupção policial. 

Seu enfrentamento requer mobilização de esforços de todos os níveis do governo e da sociedade. É, 
talvez, a problemática que mais exige uma abordagem intersetorial e interdisciplinar.  

A questão da qualidade da educação fica patente pelas observações registradas e tem sido objeto de 
discussões em todas as esferas do Estado e da sociedade. Criatividade, recursos de todas as naturezas 
e celeridade são vetores para serem mobilizados imediatamente. E, seguramente, os resultados reba-
terão a médio prazo na questão anterior.

A profissionalização responsável, aquela que valoriza a permanência do jovem na escola, apresenta 
oportunidades insuficientes no município e em toda a região metropolitana. Basta considerar o núme-
ro de jovens que não está na escola e não trabalha. Em Guarulhos existem bons programas próprios e 
também em parcerias com o Governo Federal, mas um ganho exponencial de escala seria bem vindo.

A cultura, o esporte e o lazer foram objeto de demandas e sugestões, assim como o reconhecimento 
de que as oportunidades têm sido ampliadas no bairro. Mas o grande contingente demográfico desse 
segmento não está atendido na plenitude de sua cidadania. Há muito ainda por ser feito. E Guarulhos 
poderá fazer.
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3 PROVÍNCIA E COMUNA DE TURIM (ITÁLIA): PROGRAMA 
QUINQUENAL, POLÍTICA DE REGENERAÇÃO URBANA E 
OBSERVATÓRIO DO MUNDO JUVENIL 

Aurora Tesio33 / Laura Vinassa / A. Barbara Bisset

INTRODUÇÃO - PROVÍNCIA DE TURIM

A ação do governo da Província de Turim se inspira nos princípios e nos ideais de PAZ, JUSTIÇA, LI-
BERDADE E SOLIDARIEDADE - relatados no Estatuto - e também nos valores expressos nos programas 
políticos de mandato.

Em particular, o programa 1999-2004 “Reportar para o oeste o eixo do desenvolvimento para nos 
projetar para a Europa”, direcionou a ação da Província no investimento em qualidade direcionado às 
pessoas, ao território e ao ambiente para enfrentar o desafio do desenvolvimento sustentável. 

O programa 2004-2009 “Favorecer o desenvolvimento, governar o território, acrescentar a coesão”, 
em coerência com o precedente, direciona-se à fidelidade, ao rigor, ao aprofundamento dos conteúdos 
e à determinação institucional. 

A missão da Província de Turim - ente local intermediário de governo entre prefeituras e estados – 
é a de representar e cuidar dos interesses da comunidade de todas as pessoas que vivem 
em seus territórios e de promover um desenvolvimento sustentável.

33. Aurora Tésio é secre-
tária das oportunidades 
paritárias e relações inter-
nacionais da Província de 
Turim (Itália).

Foto: Sede da Província de 
Turim. Turim, Itália - 2007
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A missão se concretiza através intervenções e ações que se articulam nos cinco eixos estratégicos a 
seguir reafirmados, que representam a expressão concreta e coerente dos princípios, dos valores e dos 
objetivos dos dois programas político - administrativos de mandato.

A continuidade entre os dois documentos configura- se como um elemento de valor na medida em 
que põe em foco um estilo de governo que antepõe os interesses da coletividade às exigências, mais 
que legítimas, de remarcar diferenças e descontinuidade: nesta ótica, a continuidade torna-se um 
elemento de sustentabilidade, de bom governo.

I Eixo estratégico: A Província e a Europa 

Este eixo responde à necessidade de evidenciar a Província de Turim e a sua capacidade de adaptar-se 
e de renovar- se para responder melhor às prioridades da Europa alargada. A Província de Turim procu-
rou assumir um papel importante na construção da União Européia como local de tolerância, diálogo 
e enfrentamento construtivo sobre as grandes questões econômicas, sociais e culturais.

Para realizar os objetivos deste eixo, a ação de governo está orientada a empreender políticas para a 
inovação e a pesquisa, para a consolidação da vida democrática local, dimensão essencial da demo-
cracia européia, também atraindo recursos financeiros europeus para o desenvolvimento do território.

Esta área de intervenção compreende: ações de representação dos interesses do território municipal, 
ações de promoção e experimentação das colaborações políticas e institucionais, relações transfron-
teiriças, relações de cooperação e parcerias para projetos, ações a serem realizadas em colaboração 
com outras instituições para dotar o espaço comum europeu de infra-estruturas de coligação para a 
circulação das pessoas, das mercadorias e das informações.

II Eixo estratégico: A Província e o sistema econômico e produtivo

A escolha sobre a qual foi construído este eixo é a de considerar a indústria como setor de sustenta-
ção, embora não exclusivo, da economia piemontesa: a esse eixo, de fato, hoje alinham-se outros seto-
res importantes, a agricultura, o comércio, os serviços, o turismo, que concorrem de modo significativo 
para  construir o PIB da província. 

Uma indústria socialmente responsável, que investe em inovação, aberta a novas áreas de desenvol-
vimento (da biotecnologia às telecomunicações e à multimídia), mas enraizada nos setores manufatu-
reiros e nas produções complexas, ainda que amadurecidas, como as de automóveis.

O papel e as competências da Província no âmbito do suporte ao desenvolvimento da economia 
provincial permitem enfrentar este desafio através da predisposição de serviços eficientes que fa-
voreçam o encontro da demanda e oferta de trabalho e os investimentos na sociedade do conheci-
mento através da formação e da orientação. Além disso, compete à Província planejar intervenções 
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com a finalidade de promover a diversificação do sistema produtivo, incentivar as inovações, sus-
tentar a internacionalização e as novas atividades, consolidar nos territórios uma cultura de desen-
volvimento orientada à qualidade e à valorização dos recursos como oportunidade para melhorar 
a qualidade de vida.

III Eixo estratégico: A Província e o seu território  

Restituir qualidade ao meio ambiente, considerando-o um bem precioso para salvaguardar para as ge-
rações futuras, utilizar os recursos de modo sustentável, defender o território como local de construção 
de história e de civilização e compartilhar as escolhas de planejamento territorial com as comunidades 
locais representam os objetivos deste eixo.  

Os instrumentos para enfrentar estes desafios compreendem o percurso de Agenda 21, O Plano Ter-
ritorial de Coordenação, as intervenções para a tutela do patrimônio hidrogeológico, as intervenções 
nas infra-estruturas para a mobilidade e nas situações ambientais ou territoriais comprometidas no 
caso de eventos catastróficos. 

Neste eixo o tema da mobilidade assume uma importância estratégica enquanto fator capaz de asse-
gurar a conexão do território municipal com os outros países da União Européia. 

Nesta mesma área situam-se as políticas ambientais, caracterizadas por um duplo valor: se, de fato, a 
Província de Turim tem a missão de atuar em políticas especificamente ambientais, como a gestão dos 
resíduos ou de recursos hídricos, todavia a transversalidade destas temáticas impõe a necessidade de 
considerar os efeitos de todas as políticas no meio ambiente.   

IV Eixo estratégico: A Província, o seu sistema social e cultural e o empenho para promover 
oportunidades paritárias

Um requisito indispensável para realizar um desenvolvimento socialmente sustentável e durável no 
tempo é que a Província promova competitividade, crescimento econômico e qualidade social dos 
territórios.

Para suprir esta condição, a Província garante a atração de recursos externos, a criação de infra-estru-
turas eficientes, serviços de qualidade para as famílias e as pessoas e oferta cultural de alto nível, pro-
movendo em contrapartida equidade, solidariedade e oportunidades paritárias no acesso aos recursos. 

Este objetivo traduziu-se na busca da máxima interdependência possível das políticas desta área com 
aquelas relacionadas ao desenvolvimento territorial, tornando as políticas de segurança e de qualida-
de social um elemento transversal de reflexão e de intervenção das agendas políticas, sejam elas do 
ente ou das instituições externas. 
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As políticas de gênero encontram na área uma situação apenas convencional. Essas políticas são, 
de fato, programadas dentro da Província, levando em conta as indicações fornecidas pela União 
Européia, que recomenda a adoção de uma abordagem dupla: por um lado, ações especificamente 
dedicadas às mulheres (ações positivas) e, por outro lado, políticas transversais em relação a todos os 
âmbitos de intervenção (mainstreaming de gênero).

Com esta abordagem dupla, a Província promove uma série de iniciativas especificamente direciona-
das às mulheres e garante a transversalidade das oportunidades paritárias nas políticas do trabalho e 
nas políticas para a orientação e formação, incentivando também o ingresso das cidadãs em áreas de 
atividade tidas como de exclusividade masculina. Sustenta, ainda, a iniciativa autônoma das mulheres 
nos setores da vida econômica do território, promove serviços e propostas para a conciliação entre a 
vida trabalhista e a vida familiar, favorece a construção de infra-estruturas “por encomenda” - não 
somente de um gênero, mas de ambos -, promove a participação das mulheres na vida política e é 
particularmente dedicada à defesa do direito à liberdade e contra a constrição à prostituição.

V Eixo estratégico: A Província e suas modalidades inovadoras de intervenção

A aquisição de novas competências e de novos serviços para gerir e oferecer diretamente aos cidadãos 
e às cidadãs, a participação em processos decisórios de grande porte para o futuro do território, um 
papel ativo no âmbito da União Européia, comportam progressivas atualizações nesta direção na es-
trutura da Província, do pessoal, das sedes físicas, das tecnologias e das modalidades de comunicação 
interna e externa.

Análise da População

A Província de Turim, no ano de 2004, registrou uma população de 2.236.941 habitantes que em 2005 
somavam 2.242.775, com um incremento de 5.834 unidades distribuídas numa superfície de 6.830 
km²,  com 328 habitantes por km². A densidade não é elevada, apesar de superior à média nacional, 
justamente em virtude da extensa superfície, uma vez que a Província está em quarto lugar na Itália 
em relação ao número total de habitantes.

Do ponto de vista morfológico, o território da província apresenta-se fortemente diversificado: é de 
fato constituído por um arco alpino entalhado em vales profundos e com relevos que ultrapassam 
os três mil metros; por um sistema pré-alpino com colinas morênicas; pela planície aluvial do 
Pó e de seus afluentes e por colinas sobre margem direita do Pó que, junto ao planalto do Poirino, 
juntam-se ao sistema de colinas de Monferrato e Roero. 

A maior parte das Prefeituras da província de Turim está situada em zonas de montanha, enquanto 
há um substancial equilíbrio no deslocamento dos centros habitados, dentre os outros dois tipos de 
território – o de colinas e o da planície.

A distribuição da população no território segue, no entanto, um andamento oposto: a maioria dos 
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habitantes da província se concentra mesmo nas zonas menos estendidas, aquelas de planície, en-
quanto somente uma parte exígua vive na montanha.

A articulação administrativa da prefeitura se estrutura em 315 entes, a maioria de dimensões demo-
gráficas muito pequenas, enquanto a maior parte da população está concentrada em poucos muni-
cípios de dimensões maiores. De fato, 61,99% da população da província reside nos 14 municípios 
com mais de 20.000 habitantes (que estão situados predominantemente na planície) e 73,65% nos 32 
municípios com mais de 10.000 habitantes. Além de alguns municípios piemonteses (Pinerolo, Ivrea, 
Giaveno, Rivarolo Canavese e Cuorgné), a maioria destes faz parte da área metropolitana de Turim.

Em 2005, dos 315 municípios da província, ao menos 2554 ( 80,95% do total) não alcançavam 5.000 
habitantes, com uma população que ultrapassava 17,40% em relação à população conjunta do nível 
provincial. A realidade, porém, é ainda mais complexa se considerarmos que 118 Municípios (37,46% 
do total) não alcançam nem mesmo 1.000 habitantes (com 2,78% da população provinciana).

A Cooperação Internacional

A Província de Turim está empenhada na busca da afirmação dos direitos do homem e da justiça, 
mediante ação de cooperação com os poderes locais e regionais de cada país (art. 2, parágrafo 3 do 
Estatuto). 

Dentro da própria programação, o ente exprime a vontade de contribuir ativamente - também através 
das associações e das redes dos entes locais – para o desenvolvimento da paz, da solidariedade e do 
diálogo intercultural, social e econômico em nível internacional, realizando atividades oportunas de 
animação e de difusão de informações sobre iniciativas e projetos de cooperação descentralizada, 
voltados à afirmação dos valores expressos pelas Nações Unidas na Declaração do Milênio.

Concretamente, a Província opera para promover as seguintes atividades nos Países do Terceiro Mun-
do: avaliação e suporte aos projetos de cooperação; transferência de know how; intervenções de 
suporte às populações atingidas por emergências ambientais, sociais e sanitárias. 

Neste âmbito, os setores de intervenção são: a solidariedade internacional; a cooperação descentra-
lizada com os países do Terceiro Mundo; a emergência e o socorro a favor das populações atingidas 
por calamidades naturais ou conflitos armados; a educação e a sensibilização da comunidade local; a 
assistência técnica e as contribuições financeiras a iniciativas de terceiros. 

Dentre os beneficiários (presentes no território da província) é possível citar: entes locais; entes e 
instituições públicas e privadas; Organizações Não Governamentais (ONGs); consórcios, associações 
de ONG’s e de voluntariado; Organismos Não Lucrativos de Utilidade Social (ONLUS); instituições 
escolares, universitárias e culturais; forças econômicas e sociais. 

Dentre os instrumentos de atuação das políticas, cabe mencionar:

 • projetos de gestão direta através da cooperação descentralizada para a segurança alimentar 
na região de Louga – Senegal (formação escolhida) e o apoio à criação de empresas femininas 
no Senegal;
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 • acordos e protocolos de intenção atualmente em vigor com os seguintes países: Bihor (Ro-
menia), Província de La Habana e Província de Ciego de Avila (Cuba), Província de Al Haouz, 
Município rural de Tamesloht (Marrocos), Kasserine Região de Kairouan, Siliana, Zaghouan 
e Região de Kairouan (Tunísia), Conty de Salt Lake (EUA), Comunidade Urbana de Niamey 
(Nigéria), Cidade de São Paulo (Brasil) e Wilaya de Costantine (Argélia), 

 • contribuições financeiras e materiais (medicinais, vários aparelhos); particularmente foram 
acordadas contribuições para 16 projetos em 2004 e 20 projetos em 2005, para projetos 
de cooperação descentralizada de natureza diversa (ações para a redução do digital divide, 
reforço institucional, combate à aids, menores, segurança urbana, saúde da mulher, retirada 
de minas em zonas de guerra, formação profissional, assistência aos órfãos, emergências re-
lativas a terremotos e tsunames) em diversos países (Albânia, Vietnam, Bósnia, Paquistão, Ar-
gentina, Marrocos, Senegal, Afeganistão, Iraque, Quênia, Etiópia, Brasil, Cuba, Congo, Sudeste 
Asiático). Exemplos de tais ações foram os projetos de Louga, Niamey-Niger e Twinning Phare. 
Uma atenção particular foi dada à doação de fundos de solidariedade no âmbito da operação 
Pro-emergência Ásia - coordenado pela Cruz Vermelha - como contribuição urgente de solida-
riedade às populações atingidas pelo maremoto no sudeste asiático em dezembro de 2004.

 • Adesões a redes de coletividades locais de relevância internacional: CO.CO.PA (coordenação 
de municípios para a paz); RECOSOL (rede de municípios solidários); Coordenação nacional 
dos entes locais para a paz; ELSAD entes locais para o suporte à distância; Arco latino; Parte-
nalia; Cafi.

A Província de Turim, com a finalidade de perseguir de forma mais incisiva os próprios objetivos de 
cooperação descentralizada, constituiu junto à Cidade de Turim no ano de 2004 a Agência de Coope-
ração das Comunidades Locais – instrumento em condições de facilitar as relações internacionais dos 
entes associados valorizando as suas competências.

As políticas para a segurança e a solidariedade social

Nestes últimos anos, foi-se delineando sempre de forma mais clara o papel da Província em relação 
às políticas sociais e ao welfare local: a Província se tornou ente intermediário de programação des-
centralizada das políticas regionais e de coordenação do território. A ação política da Província de 
Turim envolveu todos os setores sociais, desde os jovens e menores até os imigrantes, dos inválidos 
às mulheres sós, dos projetos sócio-assistenciais àqueles mais sanitários, do Terceiro setor ao Ipab, da 
formação profissional dos operadores sociais ao suporte às escolas maternais municipais. A Província 
de Turim, desta forma, elaborou um programa de políticas sociais no âmbito deste quadro de referên-
cia normativo, operando simultaneamente em três níveis: constituir um suporte à ação dos municípios, 
desenvolver as próprias competências de planejamento em direção a uma capacidade de articulação 
cada vez mais difusa, envolvendo todos os diversos atores públicos do território e transferir as velhas 
competências. Tais ações visam os seguintes objetivos gerais:

 • Suporte e promoção da gestão de serviços públicos;

 • Programação e coordenação; 

 • Regulamentação das atividades públicas e privadas;
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 • Suporte e promoção de atividades;

 • Experimentação de políticas inovadoras para combater a crescente disparidade social.

Desta forma, a Província procura promover também políticas inovadoras, para diminuir as diferenças 
na fruição dos serviços e na distribuição dos recursos, tarefa esta que se torna ainda mais árdua pela 
precarização do mercado de trabalho e pelo incremento de novas formas de vulnerabilidade e de po-
breza  que impactam em um tecido não homogêneo e interessado em mudanças de composição social 
e demográfica extremamente velozes. Neste aspecto, vale mencionar o programa trienal de políticas 
públicas de contraste à vulnerabilidade social e à pobreza “Frágeis Horizontes”, direcionado a pessoas 
que não estão em condições de pobreza, mas que têm “uma menor capacidade para absorver os mo-
mentos e as fases de crise”. Articula-se em 7 linhas de ações para enfrentar a insegurança crescente 
de algumas faixas da população:

 • Sustentação da poupança e do crédito; 

 • Sustentação do Consumo responsável;

 • Políticas Habitacionais;

 • Políticas para a Saúde;

 • Políticas do Trabalho;

 • Comunicação Social;

 • Observatório Provincial de Políticas Sociais.

Para cada linha foram projetadas ações concretas, subdivididas em uma pluralidade de atores do terri-
tório com quem foi subdividida a idéia do programa, projetadas as intervenções e realizadas as ações.

 As políticas para as oportunidades paritárias

A programação para o triênio 2006-2009, inserida no “Plano Territorial das Oportunidades Paritárias” 
insere-se em um quadro mais abrangente de reforço da coesão social e de afirmação dos direitos de 
cidadania, em estreita consonância seja com as indicações provenientes da União Européia relativas 
à paridade e à igualdade de oportunidades expressas particularmente na “Estratégia Européia para o 
Emprego”,  na “Carta de Direitos fundamentais da União Européia” (Tratado de Nice 2000, art. 23)e 
na “Constituição Européia” (art. 4), seja com tudo o que foi afirmado no plano nacional, a partir dos 
princípios contidos na Constituição Italiana (art. 3 e art. 51).

Nesta direção, o Plano pretende propor um objetivo dividido: melhorar a condição de vida e de traba-
lho das mulheres que vivem e que trabalham no território da Província, que deverá se realizar favore-
cendo condições específicas, particularmente as seguintes: 

 • a participação ativa das mulheres no mercado de trabalho, 

 • a conciliação entre responsabilidade profissional e obrigações familiares, 

 • uma maior distribuição dos encargos familiares, 
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 • a promoção de uma efetiva capacidade de representação, 

 • a valorização e a sustentação de formas de associativismo feminino, 

 • a consecução e a manutenção de condições de cidadania ativa e de qualidade de vida satisfa-
tórias (também em termos de bem-estar e de integridade física), 

 • o combate às diversas formas de discriminação, 

 • a luta contra todas as manifestações de violência contra as mulheres.

Um sistema de desenvolvimento local representa um contexto operacional de particular eficácia para 
a realização de condições favoráveis às oportunidades iguais, enquanto local caracterizado por um 
elevado grau de envolvimento e de valorização de todos os recursos, e portanto particularmente favo-
rável para incluir também o componente feminino como “ator social” de igual relevância em relação 
a todos os outros nos processos de discussão e de decisão de políticas. 

O desenvolvimento local representa também a sede mais adequada para estreitar alianças, criar sen-
sibilização efetiva e identificar modelos concretos de intervenção.

Plano de ações positivas

Com este documento a Província quis dar um forte sinal de seu empenho na direção da remoção da-
queles obstáculos que, de fato, impedem a plena realização das condições paritárias no trabalho entre 
homens e mulheres, no interior da administração.

O Plano de Ações Positivas da Província de Turim se insere numa estratégia já radicada na adminis-
tração da província para enriquecê-la de novas iniciativas, que, promovendo uma atenção específica 
à introdução de elementos de “flexibilidade conciliadora” e de organização inovadora do trabalho, 
opere visando a melhoria da qualidade do trabalho e da vida das trabalhadoras: a atenção volta-se 
às medidas de sustentação às intervenções a favor da conciliação, da valorização profissional e da 
promoção da carreira das mulheres, promovendo uma atenção específica à introdução de intervenções 
inovadoras da organização do trabalho (job sharing, part time, tele-serviços, serviços de conciliação) e 
de formas de facilitação (como, por exemplo, o car sharing).

O empenho da Província de Turim através do Plano de Ações Positivas procura ir além de declarações 
formais de intenções, ativando iniciativas concretas, de tipo integrado, mesmo experimentais, que pos-
sam produzir efeitos significativos a favor das trabalhadoras do ente e, juntos, desenvolvendo numa 
forte ação de sensibilização de todo o pessoal, incluindo o componente masculino e promovendo uma 
imagem externa de um ente atento às políticas de gênero e que as assume como valor no próprio 
planejamento estratégico.

O Plano, de duração trienal, propõe uma série de iniciativas a serem realizadas sob a coordenação da 
Secretária das Oportunidades Paritárias e o controle do Comitê Oportunidades Paritárias da Província.

Esta Província, no âmbito de suas próprias intervenções de políticas juvenis, promove e desenvolve as 
instâncias e as necessidades do próprio território, expressos pelos vários entes (Prefeituras, Consórcios e 
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Comunidades Montanhosas) do mundo do associativismo juvenil, da cooperação social e do voluntariado.

De uma frutífera colaboração da Prefeitura de Turim, emergiu a vontade de propor, em atenção aos 
parceiros do projeto Urb-AL R 10 “Potencialização do uso de sistemas de informação georreferencia-
dos nos projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”, como experiência particular-
mente qualificada e enraizada no território da Província, as seguintes iniciativas:

 • As políticas de regeneração urbana;

 • O Observatório do Mundo Juvenil.

As Políticas de regeneração urbana distinguem-se das demais por uma forte ação cultural de promo-
ção e reforço do protagonismo e da identidade dos grupos locais,  prevendo percursos que – baseados 
na simples consulta dos cidadãos – foram integrados a formas participativas de elaboração de proje-
tos e de efetiva gestão, cada vez mais avançadas (real protagonismo juvenil).

O Observatório do Mundo Juvenil é a “construção de um conhecimento compartilhado”, sistemático 
e organizado, da condição juvenil, através da análise das principais mutações e da complexa segmen-
tação da realidade juvenil da cidade. Um conhecimento que visa também evidenciar as necessidades 
que o mundo juvenil exprime e objetiva fornecer um quadro de referência sintético e orgânico da 
condição juvenil, em condições de responder às exigências informativas diferenciadas dos diversos 
atores sociais que, sob diferentes títulos, se ocupam de jovens. 

3.1 TURIM: O DESENVOLVIMENTO URBANO ENTRE “ESPINHOS”, BARREIRAS E 
PERIFERIAS
Susanna Canestri

3.1.1 O Setor Regeneração Urbana e Desenvolvimento da cidade de Turim

Elementos para compreender o contexto e a especificidade do Setor Regeneração Urbana e Desenvol-
vimento, antigo Setor Periferias:

Em 1989 constitui-se a rede européia “Quartier en crises”, à qual a Cidade de Turim adere.” Financiada 
pelo art. 10 do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, essa rede promove a re-qualificação 
urbana dos bairros degradados e a participação dos residentes nos processos de revitalização. 

1994: A União Européia introduz o Programa Urban I (a sugestão é que às intervenções infra-estrutu-
rais sejam articuladas ações de revitalização sócio-econômica e ambiental).

1995: A Região do Piemonte recebe a sugestão da UE e, ao definir os procedimentos de programação 
dos PRU (Programas de Recuperação Urbana), prevê uma abordagem integrada e consente em dar 
uma interpretação inovadora para utilizar os fundos no âmbito PRU: “amarra o tijolo ao aspecto 
sócio-econômico”.

1997: PPU (Projeto Piloto Urbano) “The Gate”, financiado pela UE através do FESR.
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1997: A Cidade de Turim, com deliberação do Conselho da Prefeitura, prevê a constituição de uma 
estrutura operacional com plena autonomia funcional, dotando-se de uma ferramenta, o projeto “es-
pecial”, para operar de modo transversal e multidisciplinar na realização de políticas de regeneração 
da cidade como resposta à degradação física e social das periferias. Foi constituído o PSP (Projeto 
Especial Periferias), que desenvolve um papel de gestor dos programas de regeneração urbana nas 
várias zonas de intervenção, que passam a ser identificadas com deliberação da Junta Municipal, e 
baseia a sua intervenção na transversalidade das ações (passando do trabalho por competências 
àquele por projetos) e na inter-setorialidade das intervenções, às quais confluem as diversas catego-
rias profissionais, criando-se cooperação tanto em termos de subjetividade quanto de ações concretas.

1998: Contrato de Bairro 1 – Rua Arquata.

2000: P.I.C. Urban 2 – Mirafiori Nord.

2001: Projeto Periferias: o Projeto Especial Periferias torna-se um Setor estável da Cidade de Turim.

2004: Contratos de Bairro 2 (rua Dina, rua Ghedini, rua Parenzo).

2007: Setor Regeneração Urbana: o Setor Periferias assume uma nova denominação.  

Para intervir de forma harmônica e equilibrada em partes da cidade, desde 1997 a Administração 
Municipal, - com a constituição do Projeto Especial Periferias34, que depois se tornou Setor Periferias35 
-, implementou uma política de desenvolvimento da cidade para intervir no meio ambiente urbano en-
tendido tanto como elemento físico quanto como contexto social, introduzindo profundas mudanças 
na abordagem e na metodologia adotadas na sua formulação. Foi testada uma estratégia global, uma 
metodologia de intervenção inovadora para enfrentar o tema da regeneração urbana, interpretando-a 
segundo a definição de intervenção integrada adotada pelos programas da União Européia.

O setor Periferias (hoje denominado setor Regeneração Urbana e Desenvolvimento) cuidou de po-
líticas de regeneração urbana para combater os fenômenos de degradação ambiental e social nas 
“periferias”, locais onde se concentram os recursos humanos subutilizados e que freqüentemente 
apresentam problemas de desagregação e marginalidade social, de falta de identidade e de sentido de 
pertencimento por parte dos habitantes; locais onde faltam espaços de agregação e de serviços sociais 
e culturais; locais que apresentam, em alguns casos, uma certa vitalidade do ponto de vista econômico 
e produtivo, a ser potencializada; locais que apresentam oportunidades do ponto de vista histórico, 
cultural e, sobretudo, ambientais, porém descuidados e, portanto, a serem valorizados. Locais não só 
e nem sempre distantes do centro, mas em periferias dotadas de uma série de características físicas, 
sociais, culturais e econômicas, de problemas e de criticabilidade, mas também de recursos próprios a 
serem valorizados, sobre os quais foram realizadas intervenções para:

 • consentir a re-qualificação urbanística e ambiental com a finalidade de melhorar a qualidade 
da vida dos habitantes;

 • criar ocasiões de desenvolvimento econômico e social a partir da valorização dos recursos 
locais: incentivo das atividades econômicas e comerciais locais, criação de oportunidades de 
trabalho, concessão dos projetos de re-qualificação às agências nas quais é empregada mão-
de-obra local;

 • favorecer a reconstrução do sentido de pertencimento ao território no qual se vive ou se opera, 

34. Cidade de Turim, 
Deliberação do Conselho 
Municipal, “Projeto Especia 
Periferias: Ações de desen-
volvimento local participati-
vo”,  Divisão de Descentra-
lização, 22 de dezembro de 
1997, n. 97 07550/49

35. Cidade de Turim – Vi-
ce-Direção Geral para os 
Negócios Institucionais – 
“Ato organizacional” 2 de 
agosto de 2001
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através do estímulo à discussão, ao enfrentamento para resolver os problemas, à reconstrução 
da comunicação entre os grupos sociais, à mediação de conflitos existentes e à superação da 
visão exclusiva dos interesses “das partes”, para chegar à determinação de um “interesse 
comum”, adotando uma  metodologia de trabalho baseada na formulação participativa, na 
abordagem integrada e na colaboração intersetorial, em colaboração com as Circunscrições, 
a Agência Territorial para a Casa e o privado social.

Algumas palavras chave que têm orientado a ação:

 • planejamento participativo, subentendido como valorização do patrimônio de conhecimento 
dos habitantes, de quem trabalha e opera no território para elaborar projetos de re-qualifica-
ção compartilhada;

 • desenvolvimento de comunidades, que envolve os cidadãos e os atores locais, sustenta o pro-
tagonismo e a responsabilização dos habitantes nos processos de regeneração promovidos 
localmente, através de processos de suporte à cidadania ativa e de empowerment individual 
e das comunidades;

 • construção da identidade e memória dos locais, para reforçar o senso de pertencimento ao 
território por parte dos habitantes e fazer emergir a vocação dos locais.

 • os programas e as ações realizadas envolvem 16 áreas cidadãs, foram realizados com fundos 
extraordinários (nacionais e europeus) e ordinários (municipais), representam um importe de 
cerca de 500 milhões de Euros e se subdividem em:

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE LOCAL PARTICIPATIVO: Falchera, zona Montebianco (Barriera de 
Milão), Basso San Donato, San Paolo-Cenisia,  San Salvario, Corso Taranto, Barca-Bertolla; 

PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO URBANA: Rua Ivrea, Rua Artom, Corso Grosseto, alinhadas ao PAS 
(Plano de Acompanhamento Social)

CONTRATOS DE BAIRRO: Rua Arquata, Rua Ghedini, Rua Dina, Rua Parenzo

PROGRAMAS DE INICIATIVA COMUNITÁRIA: Urban 2 - Mirafiori Norte.

AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: Comitê Porta Palazzo – The Gate

A estes se articulam os projetos intersetoriais e ações conjuntas com vários Setores/Divisões da Cida-
de (Juventude, Cultura, Trabalho, Re-qualificação do Espaço Público, Recursos Educativos, Edificação 
Residencial Pública) e outros entes (Região do Piemonte, Província de Turim, ATC, Universidade, MIUR 
etc…). Os programas e as ações podem ser reagrupados de acordo com os seguintes conteúdos 
temáticos:

1. Restituição dos locais físicos aos cidadãos. Foi realizada restituição física de diversos centros 
de cidades, os quais, por definição, são as praças entendidas como “ágoras”, locais onde as 
pessoas se encontram, faz-se cultura, esporte, tudo  aquilo que a comunidade retém que seja 
útil para si mesma. Um percurso feito de forma concertada com os habitantes, construindo 
com participação a partir da indicação dada pelos projetistas sobre o que deveria estar nestas 
praças. São exemplos a praça Falchera, a praça Livio Bianco e a praça Montale alle Vallette, 
onde se encontra uma importante oficina de teatro. 
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2. Canteiros sociais: A abordagem integrada traz consigo um aspecto físico e um social. Os can-
teiros sociais baseiam-se na consulta ativa aos cidadãos e na gestão dos conflitos que es-
tão inevitavelmente presentes no território, mas que não devem, necessariamente, entrar em 
choque. A ação de gestão criativa do conflito reside em fazer o conflito transformar-se em 
enfrentamento e não em colisão. A política da “boa vizinhança” no Pru de corso Grosseto, os 
deslocamentos para a demolição da rua Garrone e a rua Artom constituem exemplos dessa 
abordagem.

3. Construção de novas centralidades. A criação de locais para a socialização e o desenvolvimen-
to local através da reação dos locais para a socialização e o desenvolvimento local: no Balon, o 
mercado de The Gate-Porta Palazzo, onde havia um conjunto de ambulantes, passou a ter um 
conjunto de comerciantes que oferecem suas mercadorias a um fluxo relevante de pessoas; 
as três incubadoras ativadas em Mirafiori norte, dentro do programa Urban 2, constituem um 
único centro concebido de acordo com a  “new economy” e também na direção do desenvol-
vimento de capacidade empreendedora; outro exemplo são as ações de suporte às economias 
de bairro, sustentadas com impostos oriundos do decreto Bersani;

4. A auto-promoção do reforço ao protagonismo de grupos locais. Uma centralidade física tor-
na-se uma centralidade social somente se existem sujeitos locais capazes de gerir autonoma-
mente a realidade e as situações individuais. Desenvolveram-se percursos que, pela consulta e 
pelo planejamento participativo de projetos, conduziram a uma gestão efetiva, promovendo o 
protagonismo dos cidadãos. São exemplos: a Agência de Desenvolvimento para a rua Arquata; 
o acompanhamento ao Comitê para a segurança de Porta Palazzo e da Agência para o Desen-
volvimento Local de San Salvario;

5. Ações culturais de identidade. Um bairro com uma forte comunidade residente e com sujeitos 
capazes de protagonizar seu próprio destino não pode ser considerado, ainda, “cidade na 
cidade”, se não tiver capacidade de produzir uma qualidade cultural, tão fundamental quanto 
a intervenção física. São exemplos: a experiência do Teatro e da comunidade; a da oficina de 
redação criativa e a da coleta e redescobrimento dos valores locais de bairros como Pietra Alta, 
onde as pessoas puderam ver reunido todo o seu conhecimento e saber em um livro;

6. Inovação administrativa. A capacidade da Administração pública de mudar o seu modo de 
trabalhar, adaptando-se àquilo que a realidade requer para poder enfrentar os problemas e 
melhorar a qualidade de vida dos habitantes. Aqui temos o Concurso Nacional de Planejamen-
to Participativo e Criativo; a experiência feita com o Corpo da Guarda Municipal na qual, com 
a colaboração entre atores locais e agentes da Guarda Municipal, trabalha-se para melhorar 
as condições de segurança urbana nos bairros e, por fim, o trabalho com o Sistema Educativo, 
que inova ao envolver as estruturas escolares e as crianças no percurso do desenvolvimento 
local participativo e na definição das modalidades de intervenção nos bairros.
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3.1.2 As ações de desenvolvimento local participativo e o protagonismo juvenil

A Ação de Desenvolvimento Local Participativo é um programa complexo, cujos objetivos consistem 
em envolver ativamente cidadãos e atores locais nas escolhas de transformação de seus bairros e no 
planejamento de ações para o desenvolvimento social e econômico da comunidade local.

O alcance destes objetivos pressupõe um percurso caracterizado pelas seguintes fases: o início de uma 
ação através da constituição de uma mesa (Mesa social) de trabalho, coordenada por um representan-
te do setor Regeneração Urbana e Desenvolvimento, que reúne os diversos atores locais e os diversos 
sujeitos institucionais que operam na área, com a finalidade de fazer emergir as problemáticas e os 
recursos do território; a identificação e a abertura de uma sede (Oficina de bairro) aparelhada para dar 
informações e acolher as propostas; a elaboração por parte da Mesa social de um projeto de desen-
volvimento local no qual são definidas as ações, os percursos de atuação, os sujeitos que as realizarão 
e os entes aos quais solicitar financiamentos.

As ações de desenvolvimento local são financiadas, principalmente, com fundos ordinários da Ad-
ministração municipal e, numa menor escala, com recursos colocados à disposição por outros entes, 
públicos e privados.

Esta metodologia de ação foi aplicada nos verdadeiros âmbitos territoriais, tendo sofrido adaptações 
em função das especificidades de cada área.

Neste cenário insere-se a experiência ligada ao protagonismo juvenil, apresentada no seminário Inter-
nacional do Projeto Urbal, pelos jovens das áreas onde estão sendo implementadas ações de desen-
volvimento local participativo, como a de corso Taranto, Falchera e San Salvario. 

Foto: Oficina com jovens. 
Comuna de Turim. Turim, 
Itália, 2007.
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Corso Taranto é um bairro de construções residenciais públicas situado na zona norte da cidade. Foi 
edificado em torno do fim dos anos 1960 e conta atualmente com cerca de 5.000 habitantes. No 
corso Taranto o Comitê histórico deu vida, junto ao Setor Periferias e a muitas realidades associativas 
locais, a uma organização denominada “GPL – Grupo de Promoção Local – Unidos pelo bairro”, que 
se ocupa da gestão das várias ações de desenvolvimento local. Graças a esta organização, foram ati-
vados espaços de socialização para as mulheres, para os anciãos e para os jovens; foi reestruturada a 
“capela de madeira” como ponto de encontro, com uma despesa de cerca de 400 mil euros dos fundos 
europeus FESR. No que se refere ao ambiente físico, foram realizadas algumas intervenções de ma-
nutenção extraordinária dos espaços públicos e uma série de intervenções sobre as áreas verdes por 
obra dos mesmos habitantes, que colocaram bancos públicos e plantaram árvores. Hoje as iniciativas 
prosseguem e têm envolvido todas as camadas da população, mas em particular os anciãos através de 
serviços de aproximação, os jovens com ações agregadoras e os atores comerciais com a promoção do 
‘auto empreendedorismo’. Foi concluída a re-qualificação da praça com a realização de uma estrutura 
coberta, solicitada e “projetada” pelos cidadãos, com o suporte da administração, que aumentou as 
oportunidades de agregação dos habitantes. Hoje a área pode contar com uma qualidade distinta de 
relacionamento dos cidadãos com o território e com os atores locais e com a construção de uma rica 
e profícua rede entre realidade local, instituições e contexto cidadão.

O GPL – Grupo de Promoção Local é atualmente composto por cerca de 150 sócios e está ativamente 
empenhado nas ações de desenvolvimento da área para mobilizar os cidadãos e impulsioná-los a inte-
ressarem-se em primeira pessoa pelo mundo que os circunda, convencidos de ser esta a única solução 
para a melhoria concreta da qualidade de vida de cada um, para encontrar novas vias de cidadania 
ativa e responsável, criar participação efetiva e consciente em relação às decisões em matéria de coisa 
pública e desenvolver o senso de pertencimento através dos territórios.

O compartilhamento de um projeto de desenvolvimento local participativo permitiu levar adiante uma 
ação pensada como um processo participativo que trouxe algumas associações de território e levou 

Foto: Capacitação de jovens 
monitores para a pesquisa 
de campo – Guarulhos – 
Brasil – 2007
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muitos cidadãos a tornarem-se um grupo digno de credibilidade, capazes de assumir papéis e respon-
sabilidades no desenvolvimento do território de referência.

Nesta filosofia insere-se, também, o projeto com os jovens: ações de promoção de espaços dedicados 
aos jovens geridos diretamente, com autonomia, com o monitoramento da associação. Tais espaços 
caracterizaram-se como agregadores e culturais. 

A maior parte dos jovens residentes dentro da Circunscrição 6 escolhem, por diversas razões, interrom-
per os estudos depois do diploma de primeiro grau, dentro de uma realidade na qual ressaltam-se dois 
elementos fundamentais: de um lado, um envelhecimento substancial da população e, de outro, um ní-
vel ainda muito baixo de escolarização, em relação à alta formação (graduação de nível universitário).

Falchera é um bairro de 7.800 habitantes que compreende, ao sul, “Falchera Vecchia” - cujo desen-
volvimento surge nos anos 1950 - e, ao norte, “Falchera Nuova”, criada nos anos 1970. A intervenção 
na área cumpriu um percurso de envolvimento dos cidadãos no planejamento arquitetônico da praça 
Falchera, re-qualificada através do concurso “Centopiazze”, que contou com a participação de ampla 
faixa da população local, que contribuiu na definição das especificações dos projetos e escolheu o 
projeto vencedor. A praça foi inaugurada em 16 de maio de 2004. No contexto, os habitantes foram 
envolvidos na sustentação do desenvolvimento local e, em março de 2002, foi inaugurada a oficina 
de bairro, em uma ala desocupada de uma escola, espaço dedicado às atividades de desenvolvimento 
social. A Oficina hoje é a sede da Mesa Social, composta por, aproximadamente, vinte comitês e agên-
cias sociais do território, constituídos no Comitê para o Desenvolvimento de Falchera; pela redação do 
jornal de bairro “Gente de Falchera” e por algumas associações locais. Graças à contribuição de todas 
as agências locais, a redação do jornal “Gente de Falchera” foi utilizada para a realização de um livro 
de memórias, por ocasião do cinqüentenário da construção do bairro, intitulado “Falchera 50 anos!”.

Alguns rapazes do território - que já colaboravam com o Comitê para o Desenvolvimento de Falchera e 
com as Associações nele integradas -, em 2005 organizaram em um órgão informal, a Mesa Jovem, do 
qual participam exclusivamente jovens, com exceção dos operadores adultos que se ocupam da coor-
denação (mas são bem jovens também estes coordenadores….). A mesa quer representar um espaço 
de conhecimento e enfrentamento, dentro do qual os próprios jovens possam exprimir exigências e 
propor atividades, mediante acompanhamento do planejamento dos espaços e eventos para depois 
serem sucessivamente envolvidos na realização dos mesmos. Nasceu então uma forma de planejamento 
de projetos cujo objetivo é promover as ações da Mesa de Jovens, para fazer emergir a força e a eficácia 
dos componentes deste grupo, do qual fazem parte também aqueles jovens que são menos sensíveis 
à participação ativa no bairro, aqueles que não se propõem a isso e descarregam nos bancos públicos 
dos jardins as suas necessidades e a sua vontade inconsciente de fazer. Jovens que freqüentemente são 
carentes do ponto de vista instrumental, social e de formação, são os próprios destinatários do sistema 
que manterá o guichê informativo para os jovens, para que tomem conhecimento das oportunidades, 
culturais e de formação, institucionais ou não, ou seja, de tudo o que a cidade pode oferecer a eles.

Muitos jovens do bairro estão amiúde associados por uma desorientação em relação ao mundo do 
trabalho, à formação, às oportunidades sócio-culturais. Mas também são jovens que têm vontade 
de fazer e agir, até para preencher aquele “vazio comunicativo” que tanto os desorienta. O objetivo 
primário da Mesa de Jovens é a busca de oportunidades, para que os rapazes envolvidos possam agir 
como protagonistas das ações direcionadas a eles mesmos e também a outros jovens.
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Emerge como fundamental o processo de empowerment dos recursos locais, porque ninguém melhor 
do que aquele que mora em um território pode projetar e realizar ações que promovam modificações 
significativas na realidade social. Torna-se, portanto, fundamental enriquecer a formação pessoal dos 
sujeitos em geral, fornecendo a eles instrumentos que permitam elevar o grau de confiança em suas 
próprias capacidades, gerando o desejo de participar ativamente da vida da comunidade e de torna-
rem-se atores - e não só expectadores - das ações propostas.

Outro aspecto relevante é a contínua evolução geracional, assim como a presença numerosa de rapazes 
e de grupos naturais, dos quais alguns discretamente problemáticos, o que fez emergir a necessidade 
de projetar - junto a outros setores da administração municipal (Circunscrição, Juventude, Assistência, 
Policiais das redondezas) -, intervenções com maior fôlego em termos de penetração, de colaboração 
entre os diversos atores e, sobretudo, de continuidade no tempo. As características que não se enquadra-
rem serão refeitas nas dinâmicas das animações de rua e da ‘educativa territorial’, usufruindo também 
da estrutura - a ser inaugurada em breve, destinada a hospedar os jovens e todas as atividades a eles 
relacionadas. A dedicação dos jovens presentes em Falchera está focalizada no suporte às iniciativas de 
apoio e contato, mas será sobretudo uma referência precisa dentro da estrutura polivalente.

A experiência apresentada pelos jovens de Falchera permitiu conhecer o seu empenho também no 
que se refere à mudança da imagem de um bairro freqüentemente assinalado pela mass media como 
“bairro de risco”. 

San Salvario, uma área de cerca de 12.000 habitantes, é constituída por um tecido histórico, está situada 
na vizinhança do centro cidadão e é um dos bairros com o mais alto percentual de estrangeiros. Em San 
Salvario, em julho de 2003, doze organizações - envolvendo associações e entes do burgo - constituíram 
formalmente a Agência para o Desenvolvimento Local de San Salvario, sob forma de Comitê. A Agência 
tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida em seus aspectos sociais, econômicos, ambientais, 
culturais e da “viabilidade da vida”, para todos os cidadãos do bairro. É fundada na heterogeneidade 
dos participantes, dos quais valoriza as experiências e os saberes, com o duplo objetivo de promover a 
conservação do existente e a re-qualificação baseada na sustentabilidade social e econômica. A Agência 
é um local de planejamento e de elaboração de idéias que promove e organiza ações para a valorização 
dos recursos da área. Desempenha atividades de consultoria técnica, informação, orientação e suporte. 
Trabalha em quatro áreas temáticas: a área ambiente construído (promove intervenções para a re-qualifi-
cação do espaço público e privado e para o relançamento de um bairro para os jovens); a área econômica 
e comercial (opera para facilitar a instalação de novas empresas e para favorecer a concessão de em-
préstimos e financiamentos através de acompanhamento e consultoria); a área de planejamento cultural 
e comunicação (na ótica de valorizar os recursos, as potencialidades e as vocações culturais do bairro, 
organizam-se eventos para a promoção do território e publicam- se materiais informativos); a área social 
de formação (projeta e promove ações de desenvolvimento participativo em áreas ou micro-áreas com 
densidade problemática, acompanha e ativa sinergias e sistemas integrados sobre temas da formação, 
da cultura e do transtorno social). Infofamília, Infoempresa, Infosegurança: três guichês nos quais todos 
os cidadãos podem se dirigir para serem ouvidos, assim como para obterem informações e orientação.

No curso do seminário deste projeto Urb-Al realizado em Turim foi apresentada a experiência dos 
jovens estrangeiros que freqüentam a Associação ASAI (Associação Salesiana de Animação Intercultu-
ral), uma das associações que - no plano do cidadão – promove a integração entre pessoas italianas 
e estrangeiras, à qual convergem rapazes de várias partes da cidade. 
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Os rapazes falaram da experiência, iniciada em 2004, referente à sua participação em atividade de 
troca recíproca e enfrentamento no âmbito de um grupo multi-étnico, que ofereceu a oportunidade de 
exibirem-se em uma apresentação teatral – O Circo de San Salvario – uma ação de teatro e comuni-
dade. A ação apresentada foi montada com base nos destaques oferecidos pelo bairro (a sua história 
e a de seus habitantes, com seus testemunhos e memórias) e gerou um entrelaçamento no qual, pelo 
confronto com os habitantes e pela troca cultural realizada, foi restituída a síntese, criando uma cone-
xão entre o passado de San Salvario, a sua história e a realidade multi-étnica atual, que o caracterizam 
como um bairro rico de estímulos e em constante fermentação cultural. 

A outra experiência concerne ao projeto “Objetivo Valentino” que, em colaboração com o Setor de 
Juventude e a Circunscrição, promove a realização do denominado “Estadò” (Verão dos Adolescen-
tes) no Parque do Valentino, um dos maiores parques cidadãos, com o empenho e a participação dos 
jovens. Nos meses de verão, todos os rapazes que freqüentam a ASAI têm a possibilidade de serem 
protagonistas de numerosas atividades, organizadas no Parque do Valentino, que conta também com 
grande envolvimento dos residentes, sobretudo nas noites em que se organizam debates, projeções, 
momentos de encontro e confronto. A idéia de organizar o ‘Estadò’ no Valentino, com o suporte da 
Administração, nasceu com a intenção de contrastar a escassa utilização do parque em razão da 
presença de dependentes químicos (que freqüentemente impediram a sua fruição, dada a percepção 
deste local pelos habitantes como um local “inseguro”) com possibilidade de reapropriação de um 
local que pertence a todos, residentes do bairro e cidadãos da cidade. 

Tornar os jovens participantes do desenvolvimento local do território permite ativar processos de 
participação e de cidadania ativa, oferecendo a oportunidade de torná-los sujeitos das escolhas e 
promotores das ações que podem incidir na qualidade da vida dos territórios no qual eles vivem.

Referências bibliográficas

100 Boas práticas, seis anos de desenvolvime local participativo nas periferias de Turim (1998-2003) 
- Prefeitura de Turim - Serviço Central da Juventude, Periferias e Cooperação Internacional - Setor 
Periferias, maio de 2003. 

Atos do encontro internacional Periferias. Il coração da cidade. Turim, 29-30 outubro 2003 - Prefeitura 
de Turim – Divisão de Edificações Residenciais Públicas e Periferias.

As áreas de intervenção - Prefeitura de Turim - Divisão de Edificações Residenciais Públicas  e Periferias 
- Setor Periferias, outubro de 2006.

O protagonismo juvenil na re-qualificação e regeneração urbana do Piemonte: orientações e experi-
ências da cidade grande às realidades locais - Associação Grupo Abele EGA editor s.r.l., 2003. (Publi-
cação redigida no âmbito do Projeto Piloto Jovens/Periferias - Promotores/partners: Região Piemonte 
(através da LR 16 de 1995).
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3.2 OBSERVATÓRIO DO MUNDO JUVENIL: O PROJETO E A SUA HISTÓRIA

Vittorio Sopetto

Em 1987 a Cidade de Turim institui o Observatório do Mundo Juvenil enquanto instrumento para o 
planejamento das políticas juvenis, valendo-se de vários tipos de pesquisas sobre a condição Juvenil e 
de seus projetos – serviços promovidos e geridos pela Cidade.

3.2.1 Objetivos

 • O objetivo principal é construir uma representação sistemática e organizada da condição 
juvenil, através de análise atenta das principais mudanças e da complexa segmentação 
da realidade juvenil da cidade. Uma representação que visa evidenciar as necessidades 
que o mundo juvenil exprime e descrever as características que contribuem para definir 
as dimensões com as quais se identificam os diversos segmentos da população entre 14 
e 29 anos.

 • Em segundo lugar, o Observatório pretende fornecer um quadro de referência sintético 
e orgânico da condição juvenil, em condições de responder às exigências informativas 
diferenciadas dos diversos atores sociais que, de várias formas, se ocupam de jovens. O 
Observatório pretende, portanto, oferecer um quadro de conhecimentos úteis para o pla-
nejamento das políticas juvenis e para a concepção de iniciativas destinadas aos jovens. 
Pretende, também, fornecer um pano de fundo para os que tiverem interesse em refletir 
sobre sua condição juvenil e aprofundar aspectos específicos, identificados como relevan-
tes por pesquisas direcionadas.

 • Com o Observatório, pretende-se criar um espaço aberto, funcional para a troca e con-
fronto de conhecimentos e de experiências entre aqueles que se ocupam de jovens, em 
posições e papéis profissionais diversos,  tanto do setor público quanto do privado.

3.2.2 Princípios-guias

3.2.2.1 Participação e envolvimento dos jovens nas pesquisas

Depois de 11 anos de atuação em uma atividade na qual os adultos tiveram um papel predominante 
tanto no seu planejamento quanto na sua realização, foi desenvolvida uma nova proposta visando 
integrar gradualmente esta forte presença dos adultos envolvendo cada vez mais os jovens na reali-
zação das pesquisas.

O Observatório pretende concretizar o valor da participação dos jovens conforme indicado na Delibe-
ração - Quadro sobre o Novo Projeto de Jovens, aprovada na primavera de 1997.
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Para atuar neste objetivo pretende-se realizar os diversos projetos propostos com a contribuição e  
colaboração ativa dos jovens  nas pesquisas.

Acredita-se ser útil, de fato, dar voz às instâncias e às interpretações dos próprios jovens sobre fenô-
menos sociais nos quais atuam como protagonistas.

Com esta modalidade, o Observatório apresenta-se como um instrumento de comunicação e de facili-
tação na relação entre os jovens e a maneira de ser dos adultos e das instituições.

3.2.2.2 Desenvolvimento do trabalho em rede com organizações européias, 
nacionais e locais

O modelo de planejamento deve ser inspirado em critérios de cientificidade e de racionalidade das es-
colhas mantendo constantemente aceso o impulso inovador que pode ser gerado por um pensamento 
criativo e experimental.

O Observatório tende a privilegiar a realização de projetos de pesquisa em colaboração com outras 
organizações e entes públicos/privados que se colocam nos diversos níveis territoriais: Circunscrições, 
Província, Região, Ministérios, Comunidade Européia, outras cidades italianas e européias.

É importante, também, que o Observatório continue a manter e a desenvolver relações de colaboração 
com os diversos setores e direções da cidade de Turim, assim como com os diversos escritórios do Setor 
da Juventude.

3.2.3 A quem se destina

Os atores sociais aos quais o Observatório direciona as suas atividades podem ser classificados em 
três categorias:

 • os administradores dos vários níveis do governo local, central e descentralizado, que definem 
os destinatários e os programas das políticas juvenis;

 • os operadores dos serviços públicos (culturais, sociais, educativos) e do setor privado (as-
sociações, cooperativas, fundações, voluntariado) que trabalham diretamente na realidade 
cotidiana e nos territórios onde pulsa a vida dos jovens;

 • os cidadãos interessados na condição juvenil (professores, estudantes, pesquisadores, volun-
tários, párocos...) que se questionam e dedicam parte do seu tempo para estudar, analisar, 
elaborar hipóteses interpretativas e respostas sobre uma realidade às vezes desconhecida e 
submersa.



94

3.2.4 Metodologia

A metodologia é composta por três elementos: o tipo de fontes utilizadas, o tipo de técnicas de pes-
quisa adotadas e, ainda, o tipo de dados que serão colhidos e elaborados.

Fontes institucionais

O Observatório foi organizado para a criação de um sistema informativo estruturado sobre séries 
históricas de base anual e predisposto para uma constante atualização dos dados estatísticos colhidos 
junto aos bancos de dados das principais fontes oficiais: ISTAT, Entes Locais (Região, Província, Cidade) 
ASL (Empresas Sanitárias), Tribunal de Menores, Centro para o Emprego, Universidade e Politécnico.

Fontes informais

Alguns fenômenos que fogem às estatísticas oficiais serão investigados com o auxílio de instrumentos 
de pesquisa social que encontram sua origem na sociologia qualitativa.

Trata-se da coleta de informações através da experiência subjetiva de testemunhas significativas do 
território, as quais têm um conhecimento  local dos fenômenos, ligado ao local onde vivem ou traba-
lham. São pessoas às quais serão solicitadas informações de caráter local, ligadas às suas experiências 
de trabalho com jovens. Estas testemunhas serão identificadas entre operadores de vários serviços 
(culturais, educativos, assistenciais), administradores (políticos e funcionários), cidadãos (professores, 
párocos, responsáveis por associações...).

A coleta das informações também se baseia em entrevistas, orais ou escritas, com testemunhas privi-
legiadas que, em razão de seu papel e competência profissional, têm um conhecimento mais amplo e 
abrangente dos fenômenos objeto da pesquisa, baseado não somente na sua experiência de trabalho, 
mas também na formação adquirida no curso do tempo.

Fontes bibliográficas

Uma terceira fonte utilizada para a coleta de informações são as publicações de pesquisas sociais, do-
cumentos, ensaios e testemunhos escritos. Por intermédio dessa documentação, às vezes é possível to-
mar conhecimento de fenômenos que, de outra forma, ficariam selados no denominado “submerso”.
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A pesquisa-ação com os jovens

Particularmente útil revela-se, ainda, a colaboração dos jovens no papel de observadores, às vezes 
participantes, nos diversos ambientes e situações nas quais se agregam os jovens.

Nos últimos três anos foi desenvolvida a metodologia pesquisa-ação, da qual participam jovens no 
papel de pesquisadores, tanto dentro da escola quanto em alguns bairros de Turim, em estreita cola-
boração com o Projeto Especial Periferias da Cidade de Turim.

3.2.5 Os campos de pesquisa

Os campos de pesquisa do Observatório são:

1. população residente

2. fluxos migratórios

3. núcleos familiares

4. estrangeiros residentes e presentes na cidade e suas condições de vida

5. população escolar de ensino fundamental, ensino médio e superior

6. dispersão escolar no ensino fundamental e médio 

7. mercado de trabalho e problemáticas relativas à procura de trabalho

8. dependência química

9. desvios dos menores

10. manifestações transgressivas (violência, alcoolismo)

11. agregações juvenis formais (associativismo) e informais (grupos espontâneos)

12. estruturas e recursos para a agregação

13. culturas antagônicas

14. tendências culturais e estilos de vida

3.2.6 Os sujeitos da pesquisa e as variáveis

Os jovens considerados nas pesquisas do Observatório têm uma idade que vai dos 14 aos 29 anos.

Segundo os temas tratados, o Observatório considera também os pré-adolescentes (11-13 anos, para 
os dados sobre a escola) e os adultos (30-35 anos, para os dados sobre agregação e cultura).

Outras variáveis importantes sobre as quais se desenvolve a análise de dados são o gênero e a divisão 
do território (circunscrição, cidade, província, região). A utilização desta última depende muito da 
disponibilidade dos dados por parte das fontes oficiais.
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Todas as análises de dados são realizadas comparando informações colhidas no curso de diversos 
anos, para permitir uma leitura diacrônica dos fenômenos observados.

3.2.7 As atividades institucionais do Observatório

Coleta e elaboração de dados

 • responsabilidade pela coleta sistemática de dados junto às fontes institucionais;

 • condução de entrevistas com testemunhas privilegiadas ou informais;

 • elaboração e análise dos dados e das informações;

 • identificação de outras pesquisas realizadas sobre a condição juvenil;

 • integração com a documentação bibliográfica disponível, de acordo com os conteúdos.

Arquivo de dados das séries históricas

O Observatório possui um rico arquivo de dados, coletados no curso de 12 anos de atividades, sobre 
diversos campos de pesquisa. Este arquivo se enriquece anualmente de dados novos e atualizados.

Redação do “Relatório sobre a condição Juvenil”

A principal atividade institucional do Observatório é a redação do Relatório sobre a condição Juvenil, 
elaborada inteiramente pelos seus operadores, em colaboração com especialistas e testemunhas dos 
vários âmbitos da pesquisa. No último Relatório “Jovens 2000”, todos os capítulos foram elaborados 
por especialistas e docentes da Universidade de Turim, com os quais se estabeleceu há já algum tempo 
uma ótima colaboração que deve prosseguir nas próximas publicações.

Grupos de estudo temáticos: Os Cadernos do Observatório

O observatório conduz e dirige grupos de estudo sobre assuntos específicos, envolvendo atores parti-
cularmente empenhados e sensíveis ao problema objeto de estudo.

O grupo de trabalho representa uma modalidade para construir uma representação participativa de al-
guns fenômenos sociais; tem a missão de colher, elaborar e analisar dados e informações na perspectiva 
do cidadão e sob um aspecto específico da condição Juvenil, ligado a uma necessidade de planejamento.
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Além de analisar os fenômenos sociais relativos ao tema escolhido, o grupo procura também elaborar 
possíveis propostas, iniciativas, projetos a serem implementados a favor dos jovens para os quais 
avalia que deva chamar a atenção da administração pública.

O material elaborado pelo grupo é publicado em um caderno monográfico produzido pelo Observatório.

No curso dos anos foram  tratados os seguintes temas:

 • Jovens e trabalho

 • Estrangeiros extracomunitários

 • Dispersão escolar

 • Os grupos musicais de Turim

 • Desvios dos menores: percursos institucionais

 • A baixa escolaridade e a experiência das 150 horas

 • Os projetos promovidos pela Cidade

 • Os recursos públicos e privados  para os adolescentes na Circunscrição 

 • A pesquisa se faz em quatro: pesquisa, ação, projeto Jovens e Periferias

 • Viver entre duas culturas: menores estrangeiros em Turim

Pesquisas sobre projetos para os jovens de Turim

No curso de 1995 foi realizada, com a colaboração do Departamento de Psicologia da Universidade de 
Turim, uma coleta sistemática dos projetos para  jovens realizados por entes públicos.

Da análise das características principais dos projetos emerge um quadro que permite identificar ten-
dências, problemas, diretrizes organizacionais e propostas.

Com a implementação de instrumento de coleta e análise dos projetos, o Observatório oferece suporte 
para o trabalho de avaliação das políticas direcionadas aos jovens.

Este tipo de atividade teve prosseguimento no âmbito do projeto EYO (European Youth Observatory), 
que visa formar a base de dados necessária para um confronto entre cidades européias sobre políticas 
para os jovens.

Atualmente está em andamento um levantamento junto a todos os serviços e projetos do Setor juven-
tude com o escopo de documentar a situação existente.
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Pesquisas ‘ad hoc’

O Observatório promove pesquisas ‘ad hoc’ em colaboração com a Universidade de Turim e o setor 
privado social.

Foi publicada em 1998 uma pesquisa sobre: “Jovens e violência - formas e significados dos comporta-
mentos violentos, individuais e coletivos, na área metropolitana de Turim”.

Foram efetuadas 120 entrevistas com operadores de associações, cooperativas e do ente local que trabalham 
em contato direto com algumas realidades juvenis da cidade e com jovens protagonistas de ações violentas. 
Além da pesquisa qualitativa, foi realizada uma análise dos principais indicadores sobre a criminalidade juvenil 
utilizando os dados estatísticos do ISTAT, da Chefatura de Polícia de Turim e do Centro de Justiça de Menores.

Uma segunda pesquisa, em colaboração com a Universidade de Turim, teve como objeto de estudo 
a realidade dos Centros Sociais de Turim. A conclusão da pesquisa foi publicada primeiramente em 
artigo na revista “Cadernos de Sociologia” e, em seguida, em um livro da Editora Ananke de Turim.

Página Web: o Observatório on-line (http://www.comune.torino.it/infogio/osserv)

O Observatório está presente na rede com a sua história, a descrição das suas atividades, a listagem das suas 
publicações e o último relatório sobre a condição juvenil “Jovens 2000” (disponibilizado gratuitamente pelo site). 
Além disso, está em avançada fase de construção de um banco de dados que permitirá a consulta on-line de 
todas as principais tabelas e gráficos sobre a condição juvenil que o Observatório produziu nos últimos 12 anos.

Por fim, do site é possível enviar ao Observatório pedidos de publicações, de dados e de qualquer outra 
informação útil sobre a condição Juvenil.

3.2.8 As colaborações e os parceiros do Observatório

Rede européia de observatórios sobre a condição Juvenil

No final de 1997 o Observatório desenvolveu relações de colaboração com outras administrações 
locais européias para a constituição de uma rede de cidades interessadas em realizar atividades de 
pesquisa sobre a condição juvenil  e também sobre políticas juvenis.

Isto conduziu ao nascimento do projeto EYO (European Youth Observatory), que atualmente envolve 
nove cidades ou províncias, de diversos países europeus (entre outros, Barcelona, Colônia, Birmin-
gham e Roterdam) e dispõe de um site na internet aberto para consultas: http:// www.diba.es/eyo.

O princípio de fundo que inspira este projeto é: “não é possível existir políticas juvenis se não se parte 
de um conhecimento aprofundado e constantemente atualizado da condição juvenil”.
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Colaboração e trocas com outros Observatórios, na cidade e na Itália

O Observatório manteve, no curso do tempo, relações de colaboração focadas, sobretudo, na troca de 
informações e de experiências com outros observatórios e centros de estudos e documentação.

Entre os principais, é possível citar:

 • ISTAT Região do Piemonte

 • Observatório sobre o Mercado de Trabalho da Região do Piemonte

 • Observatório Epidemiológico Dependências ASL 5 Região do Piemonte

 • Observatório provincial sobre os emigrantes estrangeiros

 • I.R.E.S. Piemonte

 • Centro de Estudos Econômicos da União Industrial

 • Centro de Estudos de Documentação e Pesquisas do Grupo Abele.

Algumas destas colaborações são constantes; outras em função de projetos específicos de pesquisa.

Diversas cidades italianas há tempos constituíram um observatório sobre a condição juvenil de adolescentes  
ou têm intenção de implementá-lo. No primeiro caso realizam-se trocas de informações, experiências e do-
cumentação. No segundo caso, o Observatório de Turim fornece, mediante solicitação dos interessados, uma 
consultoria concernente à metodologia e às condições possíveis para montar um observatório, envolvendo 
recursos e organização.

Relações com a Região do Piemonte

Desde 1998 o Observatório do Mundo Juvenil colabora ativamente com a região para a realização do 
Observatório regional sobre a condição Juvenil, tendo contribuído para a criação do projeto e a reali-
zação do primeiro e do segundo relatório sobre a condição Juvenil, em âmbito regional.

Relações com as Circunscrições

Junto a algumas Circunscrições, sobretudo nos primeiros anos de atividade e nos anos mais recentes, 
foram realizadas pesquisas locais com a colaboração dos operadores culturais, sociais e educativos.

A última experiência refere-se à pesquisa-ação participativa com um grupo de operadores da circuns-
crição 1, voltada à construção de uma rede de sujeitos que trabalham para os menores, no território.

O Observatório está presente na Mesa Território do Setor Juventude e colabora com as circunscrições 
nas atividades de pesquisa e de fornecimento de dados.
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Ensino Médio

No decorrer dos últimos quatro anos foram realizadas intervenções de consultoria e docência para reali-
zar pesquisas sobre temáticas juvenis com os estudantes de algumas classes do Ensino Médio de Turim. 

Colaboração com o Projeto Especial Periferias

No primeiro ano de implantação do Projeto Jovens das Periferias, junto ao Projeto Especial Periferias, o Obser-
vatório colaborou na realização de uma pesquisa-ação; os resultados desta experiência, conduzida com a par-
ticipação direta dos jovens, estão publicados em um Caderno do Observatório: “a pesquisa se faz em quatro”.

3.2.9 As publicações do Observatório

Entre 1988 e 2003 foram publicados:

 • 7 Relatórios sobre a condição Juvenil (bienais)

 • 1 Relatório sobre a condição Juvenil especial (decenal)

 • 10 Cadernos monográficos, dos quais 2 com Circunscrições

 • 7 Cadernos de documentação bibliográfica (interrompida em 1994)

 • 1 livro sobre “Jovens e Violência”, publicado pela Editora Ananke de Turim

 • 1 livro sobre Centros Sociais de Turim, publicado pela Editora Ananke de Turim

 • 1 Relatório comparativo entre as políticas juvenis em diversas Cidades européias (em italiano 
e em inglês) para o Projeto EYO – European Youth Observatory.

Onde e como procurar-nos

Observatório do Mundo Juvenil – Setor Juventude

Via delle Orfane 22 – 10122 Turim - Itália

tel. 011- 4424997

e-mail:osserv@comune.torino.it, renzo.gallini@comune.torino.it

Internet: http://www.comune.torino.it/infogio/osserv
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4 FÓRUNS LOCAIS DE PERGAMINO (ARGENTINA)36

Gabriela Messing / Evelina Conti 

INTRODUÇÃO 

Pergamino é uma cidade argentina localizada ao norte da província de Buenos Aires, em um local 
estratégico para o desenvolvimento econômico porque se encontra entre os dois corredores bi-oceâ-
nicos mais importantes da América do Sul e próxima da capital da República Argentina, dos portos e 
de outras cidades importantes.

Pergamino conta com uma Universidade própria, a Universidade Nacional do Noroeste da Província 
de Buenos Aires – UNNOBA, que foi criada anos atrás para assegurar a igualdade de oportunidades 
em matéria de educação universitária e para promover a pesquisa científica e técnica segundo as 
características próprias da região. 

É a capital nacional das sementes e foi considerada zona livre de poluição. Sua superfície, de 299.178 
hectares, é utilizada quase na sua totalidade para a produção agropecuária. Pergamino possui um 
Parque Industrial de 70 hectares, que integra a Federação de Buenos Aires de Parques Científicos e 
Tecnológicos e comunica-se diretamente com as cidades de Rosário e Buenos Aires, assim como com o 
porto de San Nicolás. Este parque industrial, em crescimento, abriga empresas de importante trajetória 
exportadora, como por exemplo: Italimpia (fábrica de plásticos para limpeza institucional); Rizobacter 
Argentina S.A. (genética em inoculação); Raesa (tecnologia para irrigação); Pergalac (lácteos); Irma 
Ceriotti e Cia. (fábrica de ataúdes);  Espuña (laticínios), entre outras.

O crescimento dos setores comerciais e de serviços conferiu ao centro da cidade uma imagem com-
prometida com o desenvolvimento de atividades culturais e recreativas. A instalação de complexos 
comerciais, gastronômicos e de recreação converteu a cidade em local eleito por milhares de pessoas 
que se aproximam em busca de entreteniento.

A diversidade de atividades permite satisfazer as expectativas dos turistas - que se aproximam com o 
objetivo de  participar de programas de turismo rural e religioso -, assim como dos visitantes, que de-
sejam assistir espetáculos ou atividades culturais organizadas tanto pelo setor público como privado.

A gestão ambiental desenvolvida pelo Município e a participação de organizações não-governamen-
tais consolidou um Plano de Recuperação de Resíduos Sólidos Domiciliares que são tratados numa 
moderna Planta de Resíduos até sua transformação em adubo orgânico.

Pergamino conta com dois importantes institutos de Pesquisa científica: a base experimental do INTA 
(Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária) e o INEVH (Instituto Nacional de Doenças Virais e 
Humanas “Doutor Julho Maiztegui”). 

36. As autoras agradecem 
a importante colaboração 
da Diretora de Estatística, 
Epidemiología e Toxicolo-
gia, Dra. Adriana Torriggino.
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Dessa maneira constitui-se o perfil de uma cidade que conjuga as tradições no cultivo do campo e 
os avanços em matéria de tecnologia; o folclore nacional e as riquezas do cosmopolitismo; a gestão 
municipal e a participação cidadã em áreas que buscam um futuro melhor..37

INFORMAÇÃO BÁSICA37 Ambos 
sexos

Homens Mulheres

População

Quantidade de habitantes 99.193 47656 51.537

Participação na Província (em porcentagem) 0,7 0,7 0,7

Participação no Resto da Província (em porcentagem) 1,9 1,9 2,0

Densidade (hab/ km2) 33,6

Grupos de Idade

0 – 14 24,7 26,2 23,3

15 – 64 61,6 62,3 60,9

65 e mais 13,8 11,5 15,8

Domicílios

Quantidade de domicílios 30.429

Em habitações com boas condições de moradia (em 
porcentagem)

88,2

Em habitações deficitárias (em porcentagem). 11,8

Com NBI (em porcentagem) 8,5

Em habitações com água corrente da rede pública 
(em porcentagem)

84,9

Em casas com esgoto para a rede pública (em 
porcentagem)

57,7

Com aglomeração crítica (em porcentagem) 2,4

37. Obtido do Censo Na-
cional de População, Do-
micílios e Habitações 2001.
Obtido do site web www.
ec.gba.gov.ar
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INDICADORES SELECIONADOS38

Índice de masculinidade 92,5

Índice de dependência potencial 62,4

por juventude 40,1

por velhice 22,3

Índice de renovação 1,8

População com NBI (em porcentagem) 10,0

População sem cobertura de saúde (em porcentagem) 42,6

População de 65 anos e mais sem cobertura de saúde (em porcentagem) 13,2

Mulheres em idade fértil (15 a 49 anos, em porcentagem). 45,5

Média de filhos por mulher 1,9

Taxa líquida de Escolarização (em porcentagem)

EGB 94,8

Polimodalidade 55,3

Terciário e Universitário 16,3

Taxa de analfabetismo 1,8

 38

38. Obtido do Censo Na-
cional de População, Do-
micílios e Habitações 2001.
Obtido do site web www.
ec.gba.gov.ar
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O gráfico que segue corresponde à pirâmide populacional do Partido de Pergamino e foi obtido do 
Censo Nacional de População, Domicílios e Habitações 200139.39. Obtido do site web 

www.ec.gba.gov.ar
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4.1 ESCOLHA DO EIXO DO TRABALHO

Em Pergamino foi determinada a utilização do princípio comum contido na I Declaração dos Sócios do projeto, 
“Estímulo ao protagonismo juvenil, como pressuposto para a concepção e implantação das ações do muni-
cípio” como eixo central das oficinas participativas. A adoção deste eixo de trabalho parte do entendimento 
de que as necessidades próprias dos jovens - especialmente dos que estão entre os 15 e os 24 anos -, são as 
mais difíceis de identificar e que por isso mesmo é indispensável conseguir a participação cidadã para captar 
plenamente suas problemáticas e adotar políticas públicas que favoreçam seu desenvolvimento pessoal.

Assim sendo, a execução do projeto foi desenvolvida sob o pressuposto de que a participação juvenil, 
a utilização dos sistemas de informação territorializada nos projetos de combate à pobreza de jovens 
da periferia urbana e a intersetorialidade são elementos que, trabalhados conjuntamente, produzem 
melhorias significativas nas políticas públicas locais. 

4.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS DOIS BAIRROS PILOTOS

Para a seleção de dois bairros a serem utilizados como pilotos, foi levada em consideração sua reali-
dade geográfica, quer dizer, que fossem zonas periféricas da cidade. Do mesmo modo, foi escolhida 
uma zona programática – fracionamento da cidade utilizado para dar assistência em matéria de saú-
de – que tivesse alta taxa de assistência ou de planos sociais. A zona programática II está entre as 3 
primeiras em matéria de assistência e planos sociais oferecidos pelo Município e, ao mesmo tempo, 
constitui uma área que pode ser abarcada em razão de sua dimensão.

Área escolhida 

Total de assistências ou planos sociais por bairro desde 2005
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As outras duas áreas programáticas que têm adjudicado uma maior quantidade de planos sociais ou 
assistências – na área I e na área 12 B – são muito maiores em termos de dimensões.     

Mapa: Áreas Programáticas da cidade de Pergamino.

Dessa maneira, a análise contempla a zona programática II, composta por dois bairros denominados, 
respectivamente, Vicente López e 12 de Outubro. Essa área - quer dizer, o conjunto constituído pelos 
dois bairros – recebeu, desde 2005, 146 assistências ou planos sociais. Finalmente, foi mostrado que 
o bairro 12 de Outubro, particularmente, recebeu 110 das 146  assistências e constitui, na cidade, o 
terceiro bairro em ordem de importância com relação aos planos adjudicados. 
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Mapa 2: Detalhe da Área Programática II.

4.3 CONCLUSÕES SOBRE A ANÁLISE PARTICULAR DOS BAIRROS

A análise estatística demonstrou claramente que a realidade dos dois bairros varia em grande medida, 
ainda que se tratando de uma mesma área programática e de serem bairros vizinhos. O bairro 12 de 
Outubro possui quase três vezes a quantidade de jovens de que dispõe o bairro Vicente López. Quanto 
aos indicadores do tipo de habitação para o total dos beneficiários, estes refletem que as habitações 
do Bairro Vicente López e seus habitantes têm maior poder aquisitivo em comparação com o bairro 12 
de Outubro.  Com relação aos indicadores de trabalho, embora ambos os bairros contem predominan-
temente com trabalho informal, o bairro Vicente López conta com jovens que possuem trabalhos mais 
estáveis, enquanto que os jovens do bairro 12 de Outubro apresentam maior proporção de trabalho 
esporádico ou carente de estabilidade.

No caso de gravidez, o bairro 12 de Outubro possui a maior quantidade de jovens, 75 por cento do 
total das jovens consideradas, e é o bairro que apresentou mais casos de gravidez. Isso está condizente 
com a realidade de que este bairro solicita menor quantidade de planos de assistência para a gravidez 
responsável. Esse é um exemplo no qual os indicadores georreferenciados dão conta da necessidade 
de acentuar uma política pública em uma determinada zona.        
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É importante destacar que análises como as que foram realizadas permitem ajustar as políticas públi-
cas para adequá-las especificamente aos seus destinatários. Se pudermos conhecer melhor as caracte-
rísticas daqueles que necessitam de assistência do município, podemos oferecer uma melhor resposta 
e utilizar mais eficientemente os recursos escassos de que dispõe o Estado.

O relatório estatístico que foi realizado pela equipe técnica do Município de Pergamino para o projeto 
pode ser consultado no CD- ROM integrante do Anexo 5.

4.4 PRIMEIRA OFICINA - ESTÍMULO AO PROTAGONISMO JUVENIL COMO PRES-
SUPOSTO PARA A CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO

4.4.1 Lugar e participantes

No sábado, dia 14 de abril de 2007,  no Centro de Desenvolvimento Comunitário “12 de Octubre”, 
localizado na Florida esquina com Deán Funes, foi realizada a primeira oficina local do projeto “Poten-
cialização do uso de sistemas de informação georreferenciados nos projetos de combate à pobreza de 
jovens da periferia urbana”.

A convocatória incluiu técnicos municipais, vereadores, organizações não-governamentais e jovens dos bairros 
12 de Outubro e Vicente López – bairros escolhidos para desenvolver o projeto. Esta ampla convocatória pro-
curava fazer com que os resultados da oficina fossem debatidos participativamente entre todos os setores da 
sociedade, quer dizer que a intersetorialidade ocorreu dentro do município e com os diversos setores cidadãos.

A oficina contou com a presença de mais de 50 participantes entre jovens e técnicos municipais. Representan-
do o Município estiveram presentes as vereadoras Diana Martin (representando o Prefeito Municipal), Silvia 
Ferrero Regis e Laura Clark;  Gabriela Messing, Diretora de Cooperação Internacional; Evelina Conti, Diretora 
de Juventude e Lucía Hraste e Ana Paula Tenaglia, da mesma direção; Pablo Guerrero, Diretor de Ação Social; 
Adriana Torriggino, Chefa de Epidemiologia, Estatística e Toxicologia da Subsecretaria de Saúde; Raúl Not-
ta, Diretor de Cultura; Rubén Fernández, Diretor de Esportes e Rubén Salas; Susana Renati, Subsecretária de 
Promoção Social; da Área Programática II: Conserta Montana, Assistente Social; María de Los Angeles Conti, 
Médica e as docentes que trabalham nesse CDC, Paula Jáuregui, Sandra Bonino e Fabiana Colángelo. 

Foto: I Oficina de Pergami-
no.Pergamino, Argentina, 
2007.
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4.4.2 O programa de trabalho

O programa de trabalho do encontro foi o seguinte:

 • Apresentação do projeto por parte da Prefeita Interina, Vereadora Diana Martin (representan-
do o Prefeito) e a Lic. Gabriela Messing, Diretora de Cooperação Internacional.

 • Apresentações das políticas destinadas a jovens ou que incluem a faixa etária de 15 a 24 anos, 
por parte de Evelina Conti, Diretora de Juventude; Pablo Guerrero, Diretor de Ação Social  e 
Carina Montana, a Assistente Social que trabalha nos dois bairros escolhidos; Doutora Adriana 
Torriggino, Chefa de Epidemiologia, Estatística e Toxicologia, que falou representando o Dr. 
Carlos Lapetina, Subsecretário de Saúde; Raúl Notta, Diretor de Cultura; Rubén Fernández, 
Diretor de Esportes e Rubén Salas da mesma direção. 

 • Debate participativo sobre o conceito de exclusão/inclusão e sobre a inclusão juvenil gerada a 
partir das políticas públicas que estão sendo implementadas no Município.

As apresentações das políticas públicas tiveram como objetivo difundir as ações que o Município de 
Pergamino está desenvolvendo nas diversas áreas de atuação. O levantamento das políticas públicas 
direcionadas à juventude realizado pela equipe técnica do Município de Pergamino para este projeto 
pode ser consultado no CD- ROM (Anexo 5).

As apresentações permitiram aos jovens tomar conhecimento a respeito de como funcionam as po-
líticas que têm disponíveis e a quem devem dirigir-se em caso de querer incluir-se em alguma delas. 
Deste ponto de vista, o protagonismo juvenil foi fomentado pela busca de inclusão dos jovens nos 
programas existentes. Como existem numerosas políticas que o Município desenvolve, foi entregue 
a cada jovem uma caderneta com um resumo de cada política, a área que a desenvolve e os dados 
para contato.  

Foto: I Oficina de Pergami-
no. Pergamino, Argentina, 
2007.
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O debate participativo entre jovens, técnicos municipais e representantes de Organizações não-gover-
namentais que ocupou a maior parte da oficina, foi organizado mediante 3 consignas (ou instruções) 
de trabalho: 

Consigna 1 - Levando em consideração o texto a seguir, pensem individualmente: o que você acha e 
por quê? Você está de acordo? “As situações de pobreza e de exclusão estão determinadas não so-
mente pela insuficiência dos ganhos para obtenção da satisfação das necessidades, mas também pela 
presença de limitações familiares, institucionais e do entorno para o desenvolvimento das capacidades 
educativas, afetivas, culturais e estéticas”. 40

Consigna 2 – Discuta em grupo suas conclusões sobre a consigna 1 e elaborem uma apresentação 
comum.

Consigna 3 – Baseado no que foi discutido sobre exclusão, quais as críticas e o que consideram válido 
nas políticas públicas que estão sendo realizadas no município. Quer dizer, você as substituiria, as 
modificaria e o que sugeriria?  

A consigna 1 solicitava que cada indivíduo repensasse individualmente o significado do conceito de 
exclusão. A idéia central foi que os participantes partissem de um significado amplo de exclusão, como 
um estado não determinado exclusivamente pela falta de recursos para satisfazer as necessidades. A 
reflexão foi orientada para que se transcendessem os aspectos econômicos da exclusão e que fossem 
levadas em conta as variáveis sociais, familiares, culturais e institucionais. Quer dizer, que a exclusão 
fosse interpretada de acordo com os conceitos de segurança humana, nos quais são levados em 
consideração tanto os direitos formais como as possibilidades concretas de fazer efetivas as potencia-
lidades determinadas por esses direitos. Os assistentes estiveram de acordo com o conteúdo do texto 
apresentado na consigna número 1.

A consigna 2 solicitava que, a partir da discussão em grupo, fosse possível chegar a uma conclusão 
sobre o conceito de exclusão. E, finalmente a consigna 3 tinha por objetivo gerar um debate a respeito 
dos benefícios e dificuldades enfrentados pelas políticas públicas na hora de gerar a inclusão dos jo-
vens. Este conjunto de dificuldades expostas pelos jovens, avaliadas de forma analítica com relação às 
políticas existentes, deveria ser sintetizado em um mapa de exclusão que permitisse reformular as po-
líticas públicas que não estavam sendo realmente efetivas. Dentre as três consignas, o protagonismo 
juvenil foi fomentado por sua intenção de fazer com que os jovens se reconhecessem como agentes 
ativos para promover seu desenvolvimento pessoal e como agentes ativos também para a geração 
de novos programas, assim como para a promoção de mudanças nos programas existentes, para que 
estes pudessem adequar-se de forma mais estreita às suas necessidades.

4.5 SEGUNDO ENCONTRO - ESTÍMULO AO PROTAGONISMO JUVENIL COMO 
PRESSUPOSTO PARA A CONCEPÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO 
MUNICÍPIO

40. Elaborado pela coor-
denação desta oficina, ba-
seado em Cerbino, Mauro 
e Cevallos, Francisco, “Ima-
gens e imaginários dos 
conflitos juvenis e das or-
ganizações da população”, 
Pesquisa sobre meninos, 
meninas e adolescentes em 
situação de risco FLACSO-
-MBS-BID, Quito, 2002
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4.5.1 Lugar e participantes

A segunda oficina local do projeto “Potencialização do uso dos sistemas de informação georreferen-
ciados nos projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”  foi realizada em 24 de abril 
de 2007, a partir das 09h45min, no Centro de Confeccionistas, localizado na Rua Echevarría 555 e 
previa participação exclusiva de técnicos  municipais.

A oficina contou, entre outros, com a presença da vereadora Diana Martin e dos seguintes profissio-
nais: Gabriela Messing, Diretora de Cooperação Internacional; Evelina Conti, Diretora de Juventude; 
Ana Paula Tenaglia, da mesma direção; Rubén Fernández, Diretor de Esportes;  Sergio Sposato, Diretor 
de Emprego; Carina Montana, Assistente Social da Área Programática II; Paola Grilli,  encarregada do 
RUB e Fancovich, Diretor de Telecomunicações e Estatística. 

Foto: II Oficina de Pergami-
no. Pergamino, Argentina, 
2007.

Foto: II Oficina de Pergami-
no. Pergamino, Argentina, 
2007.
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4.5.2 O programa de trabalho

O programa de trabalho da oficina foi o seguinte:

- Apresentação do mapa qualitativo das necessidades dos jovens e do relatório dos indicadores geor-
referenciados dos Bairros 12 de Outubro e Vicente López; 

- Debate entre técnicos municipais a respeito da estratégia intersetorial a ser utilizada para amenizar 
as debilidades das atuais políticas municipais expostas na primeira oficina; 

- Debate em conjunto e conclusões.

A partir dos resultados obtidos na primeira oficina local “Estímulo ao protagonismo juvenil”, para 
evidenciar as demandas dos jovens e as causas de sua inclusão/exclusão, foi elaborado um mapa 
qualitativo das necessidades expostas pelos jovens. Com a apresentação do mapa foi possível difun-
dir as conclusões da primeira oficina, assim como informar os técnicos municipais que não puderam 
participar. Deste modo, a apresentação do mapa foi o ponto de partida para a retomada do debate a 
respeito da exclusão dos jovens.

Com a apresentação do relatório gerado a partir do processamento da informação territorializada 
de que dispõe o município procurou difundir uma proposta metodológica, gerar um intercâmbio de 
opiniões a respeito de outras possibilidades de trabalhar a informação territorializada e de mostrar 
os resultados que foram obtidos do processamento dos dados dos Bairros 12 de Outubro e Vicente 
López em particular.   

Finalmente o debate entre técnicos municipais tinha por objetivo identificar a melhor estratégia in-
tersetorial a ser utilizada para reduzir as debilidades das atuais políticas municipais destinadas aos 
jovens, expostas por eles na primeira oficina.

4.6 ANÁLISES E CONCLUSÕES SOBRE EXCLUSÃO 

Na primeira oficina, as principais inquietações manifestadas pelos jovens entre 15 e 24 anos, dos 
bairros considerados, concentraram-se nas seguintes problemáticas:

 • Falta de segurança como fator de exclusão.

 • Falta de trabalho estável como fator de exclusão.

 • Carências em matéria de Saúde como fator de exclusão.

 • Baixo acesso a atividades recreativas, culturais e esportivas.

 • Exclusão por questões relativas à infra-estrutura.

A análise que segue explica em detalhe as exposições dos jovens, mas também analisa a existência de 
políticas públicas e de outras questões referidas à exclusão que foram avaliadas na segunda oficina. 
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Falta de segurança como fator de exclusão

Os jovens manifestaram seu sentimento de exclusão em razão dos problemas de segurança existentes 
nos dois bairros, mas principalmente no bairro 12 de Outubro. O município conta com um sistema de 
alerta em matéria de segurança que funciona em toda a Região de Pergamino (denominado Alerta 
Pergamino 108 e que engloba a patrulha urbana dependente do município, a polícia e um sistema de 
emergências em saúde). No que se refere às chamadas desse serviço, os jovens reclamaram que as 
patrulhas correspondentes demoravam muito para chegar ou que não davam resposta às reclamações. 
Na oficina também foi dito que as patrulhas urbanas não monitoravam o bairro. 

Além disso, os participantes da oficina informaram a falta de representatividade que, em sua opinião, 
existia no Fórum de Segurança – entidade descentralizada encarregada de abordar os problemas dos 
bairros e que reúne os vizinhos.

Sobre o tema de segurança, a conclusão foi que a população juvenil, especialmente do Bairro 12 de 
Outubro, tem um crescente sentimento de insegurança e que sentem que a insegurança do bairro é um 
fator de exclusão. Isso se deve ao fato de que os habitantes dos outros bairros não querem entrar no 
bairro de 12 de Outubro e que existe algum tipo de preconceito ou estereótipo com relação aos seus 
habitantes. Os representantes do município foram enfáticos ao afirmar que esse estereótipo não é só 
fator de exclusão para os habitantes do bairro 12 de Outubro, como é também fator de auto-margina-
lização. Quer dizer que o estereótipo funciona da parte do outros para com os habitantes do bairro 12 
de Outubro e da parte dos próprios habitantes do bairro para consigo mesmos. 

Falta de trabalho estável como fator de exclusão 

Em matéria de trabalho, as necessidades estiveram determinadas pelas solicitações dos jovens para 
conseguir o incremento das políticas públicas de emprego e diversificar as oficinas de formação pro-
fissional. Cabe destacar que as Direções da Juventude, de Ação Social e de Emprego já desenvolvem 
programas de emprego e de formação.

Entretanto, os jovens assistentes solicitaram, especificamente, que fossem realizadas no bairro oficinas 
de formação profissional em matérias como: costura, bijuteria, trabalhos manuais, cabeleireiro, confei-
taria, desenho e pintura, artesanatos, eletricidade, mecânica e carpintaria. Os presentes destacaram a 
importância dessas oficinas para aqueles jovens que não terminaram seus estudos e que necessitam 
de empregos. No que se refere à área de bijuteria, especificamente, parece haver desconhecimento 
da política pública existente, pois o município já realiza um programa descentralizado no bairro 12 de 
Outubro, sob responsabilidade da Área de Ação Social.

No caso das formações profissionais, foi solicitado que as políticas existentes sejam disponibilizadas 
diretamente nos bairros necessitados. Nesse sentido cabe destacar que os técnicos municipais infor-
maram que – em razão das restrições orçamentárias e também do material técnico requerido para 
levar adiante as capacitações – não é possível que todas as oficinas de formação profissional sejam 
oferecidas paralelamente em todos os bairros.  
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As informações analisadas revelam que em ambos os bairros predomina o trabalho instável, que cons-
titui 97 % dos casos considerados no bairro 12 de Outubro (com base nos dados do registro único de 
beneficiários) e  78,5% dos casos no bairro Vicente López.

É inegável que a falta de trabalho estável atua como um importante fator de exclusão, sobretudo 
nesses bairros considerados. Mas a falta de conhecimento a respeito da multiplicidade de programas 
oferecidos pelo município e a procura dos jovens por capacitações e emprego pelo modo mais fácil 
destacou a falta de iniciativa pessoal e a apatia que predomina entre eles. Nesse sentido, as diferentes 
áreas municipais destacaram a importância de trabalhar com programas intersetoriais que promovam 
a auto-estima dos jovens e a busca de superação.

Carências em matéria de saúde como fator de exclusão

Os jovens manifestaram que o posto de saúde existente no bairro é muito pequeno e não conta com 
os equipamentos e nem com os insumos necessários. Foi apontada a necessidade de contar com mais 
médicos e, especialmente, com uma dentista. Da mesma maneira, foi acentuada a importância de 
contar com um curso de primeiros socorros, assim como a necessidade de incrementar as políticas de 
prevenção de gravidez precoce e de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 

Deve ser destacado que o Município desenvolve curso de capacitação para a gravidez responsável, 
para a prevenção da gravidez não desejada na adolescência e para a prevenção das doenças sexual-
mente transmissíveis, oferecidos pela Direção de Juventude e pela Subsecretaria de Saúde.  

No âmbito da Direção da Juventude, as capacitações são realizadas na Casa da Juventude que fica no 
centro da cidade. Nos bairros, as capacitações são realizadas nos Centros de Atenção Primária (CAP), 
que dependem da Subsecretaria de Saúde e que estão localizados em cada bairro. Também são realiza-
das ações conjuntas, entre ambas as áreas municipais, em escolas e espaços públicos. Finalmente, pelo 
programa de gravidez responsável, a Subsecretaria de Saúde oferece anticoncepcionais de  maneira 
gratuita.

É inegável a diversidade de programas disponíveis para os jovens, tanto no bairro como fora dele, em 
temas de saúde. Por outro lado, a informação territorializada aponta o fato de que 80 % dos casos de 
gravidez em adolescentes, neste último ano, para a área programática II, ocorreu no bairro 12 de Ou-
tubro. Além disso, a estatística do Município indica que, no último ano, 68 % das mulheres que tiveram 
filhos entre 15 e 24 anos, do Bairro 12 de Outubro e 100 % do bairro Vicente Lopez, não recorreram 
a planejamento familiar, assim que constituíram família. Em outras palavras, estão expostas a novos 
casos de gravidez. 

Nesse ponto, a multiplicidade de programas por um lado, e a estatística e as demandas dos jovens 
levam a repensar a importância de incrementar ações concertadas, com o intuito de melhorar os resul-
tados, particularmente no bairro 12 de Outubro. 
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Baixo acesso a atividades recreativas, culturais e esportivas

Os jovens destacaram a necessidade de contar com mais atividades recreativas, culturais e esportivas 
no mesmo bairro. Eles apontaram que a maioria das políticas públicas de esporte, recreação e cultu-
ra que são implementadas nesses bairros não os inclui pela faixa etária a que pertencem e que as 
atividades que os incluem não são implementadas nos  bairros onde residem, somente no centro da 
cidade. No caso específico dos esportes, o município desenvolve uma política de apoio às instituições 
do bairro, que envolve ações indiretas e também possui espaços públicos no centro da cidade como o 
ginásio municipal e o ginásio de natação do parque municipal, nos quais realiza ações diretas.

Com relação à recreação, especificamente pediram reuniões, quer dizer reuniões à noite a serem de-
senvolvidas no centro de desenvolvimento comunitário, oficinas de tango, folclore e teatro.  

No que se refere à cultura, foi verificada a necessidade de contar com uma biblioteca pública e com 
alguns serviços de internet no bairro. É necessário destacar que a área jovem do município dispõe de 
uma lan house de internet gratuita, aberta a toda a comunidade juvenil e salas com jogos de mesa e 
home-theater, localizados no centro da cidade.

Exclusão por questões relacionadas à infra-estrutura 

Foi focada insistentemente a necessidade de que o bairro 12 de Outubro contasse com mais infra-
-estrutura como pavimento, esgotos, cabeamento elétrico, sarjeta. Assim houve reclamações sobre a 
iluminação, por questões de segurança. 

4.7 CONCLUSÕES A RESPEITO DA EXCLUSÃO

Com relação ao próprio conceito de exclusão, os jovens vivenciam a exclusão não só como um estado 
no qual sofrem limitações referidas a ganhos, mas também porque não podem incluir-se plenamente 
no plano social, em razão de limitações familiares, institucionais e sociais. A exclusão é o resultado da 
justaposição de limitações geradas pela falta de ganhos para satisfazer às suas necessidades e con-
verter suas potencialidades em capacidades realizadas e por viver em um bairro periférico, distante do 
centro da cidade, no qual se condensam muitos dos serviços oferecidos pelo município com o intuito 
de incluir a população mais vulnerável.

Ao mesmo tempo, a apatia que esses jovens têm e a falta de iniciativa pessoal também atuam como 
fator de auto-exclusão, que atenta contra a superação pessoal dos jovens. 

Neste ponto surge um debate a respeito das vantagens e desvantagens da descentralização das po-
líticas públicas, para facilitar o acesso da população que habita em bairros periféricos e que vive 
em situação de pobreza. O município tem uma importante limitação orçamentária que o impede de 
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oferecer os mesmos programas, paralelamente, em todos os bairros. Por outro lado, disponibilizar 
tudo em todos os bairros seria quase como criar municípios paralelos e contribuiria para aumentar o 
risco de exclusão da população, já que se atentaria contra a mobilização dos jovens dentro da mesma 
cidade. Lugares como a Casa da Juventude, o parque de exercícios e o ginásio municipal estão dese-
nhados para obter a integração da população, sem se importar com seu nível socioeconômico, raça, 
gênero, etc. 

Entretanto, com relação às limitações institucionais decorrentes das políticas públicas, também é ine-
gável que, em alguns casos, o sentimento de exclusão vivenciado pelos jovens se acentua pelo fato de 
a política pública oferecida pelo município não chegar aos seus beneficiários, ou porque os lugares de 
moradia são lugares periféricos - especialmente no caso do Bairro 12 de Outubro -, ou ainda porque 
existe um déficit na política pública destinada a solucionar uma necessidade concreta dos jovens. É 
preciso esclarecer que a exclusão não está determinada pelas políticas públicas, mas que estas não 
conseguem amenizar a exclusão da população vulnerável pelos motivos já expostos.

A falta de recursos dos jovens considerados muitas vezes os impede de ir ao centro da cidade para 
incorporar-se aos programas municipais disponíveis. Por isso foi proposto - como uma alternativa à 
descentralização - que o município disponibilize veículos para levar e trazer os jovens dos bairros 
periféricos até o centro. 

Quanto à informação, os canais de televisão e as rádios - pelos quais geralmente se difunde a infor-
mação municipal - não são canais de consulta para eles. Além disso, muitos dos jovens dos bairros 12 
de Outubro e Vicente López também não freqüentam as escolas, uma vez que trabalham de maneira 
informal. O desconhecimento das ações existentes para incluí-los, assim como a apatia dos jovens, 
implica que os técnicos municipais se encontram em um verdadeiro desafio na hora de promover a 
participação cidadã.  

Finalmente, nos Centros de Desenvolvimento Comunitário localizados em cada bairro, onde são reali-
zadas atividades descentralizadas, as ações do Município estão especialmente destinadas a menores 
de 14 anos, o que evidencia a existência de uma situação de exclusão da faixa etária dos jovens. 

4.8 ANÁLISE E CONCLUSÕES SOBRE O USO DE INDICADORES GEORREFRENCIADOS 

O Município de Pergamino utilizou dados já existentes neste projeto. Pergamino não conta com dados 
censitários atualizados, o último censo do total da população foi realizado em 2001. A partir de 2005 
foram sendo realizadas pesquisas permanentes de domicílios e emprego, em um trabalho conjunto re-
alizado entre o município e a província de Buenos Aires. O problema dessas pesquisas é que apontam 
resultados gerais e não divididos por bairros. Esse tipo de dados tem dois problemas: a) os registros 
produzidos logo são elevados à província e deixam de estar à disposição do município e b) são reali-
zados com base em amostras e não no total da população.

É por isso que para o projeto, os dados utilizados foram obtidos a partir de formulários do Registro 
Único de Beneficiários (R.U.B), produzidos pelas Assistentes Sociais do Município de Pergamino e pela 
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área de Estatística da Subsecretaria de Saúde, no caso da informação referida a casos de gravidez. 
Essa informação foi elaborada de maneira específica. Ambas as fontes de dados possuem total confia-
bilidade, já que constituem fontes oficiais.

Os formulários do R.U.B são preenchidos no momento em que  as assistentes sociais do município 
visitam as famílias solicitantes de assistência social. Os dados contidos nesses formulários servem 
para identificar as diferenças que existem entre os solicitantes de assistência entre um bairro e outro.

Assim mesmo, a base de dados está sempre disponível para consultas e se encontra atualizada, já que 
os dados obtidos dos formulários são atualizados instantaneamente na base de dados que existe na 
Secretaria de Promoção Social do município. 

As principais vantagens da base de dados do RUB é que ela possui dados georreferenciados de popu-
lação, constituição de famílias, tipo de assistência solicitada ao Estado, trabalho, educação e tipo de 
moradia. A desvantagem é que contempla apenas os solicitantes de assistência do Estado e não a toda 
a população. Entretanto, a possibilidade de trabalhar os dados do RUB é importante em si mesma, por-
que possibilita a análise integral dos indivíduos que estão pedindo assistência ao Estado e, portanto, 
permite repensar as políticas públicas que estão sendo oferecidas. 

4.9 CONCLUSÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES GEORREFERENCIADOS

As discussões da segunda oficina indicaram que a utilização de indicadores georreferenciados foi 
extremamente positiva, já que permite verificar diferenças e semelhanças entre os diferentes bair-
ros. Isso permite que os técnicos de cada área implementem uma política pública em todo o muni-
cípio, mas que considerem as diferenças que existem entre um bairro e outro e que ajustem essas 
políticas de modo a melhorar a sua efetividade. Quer dizer que os indicadores georreferenciados 
permitem ajustar as políticas públicas para adequá-las especificamente aos seus destinatários. Se 
pudermos conhecer melhor as características daqueles que necessitam de assistência do município, 
poderemos oferecer uma melhor resposta e utilizar mais eficientemente os recursos escassos de 
que dispõe o Estado. 

No caso da base de dados existente no município de Pergamino, esta também permite verificar os 
dados por variedade de dados, por área programática, por faixa etária ou, simplesmente, de uma fa-
mília em particular. Também permite filtrar a informação por tipo de indicador. Quer dizer que a base 
disponível é atualizada e dinâmica e permite fazer cortes verticais ou transversais. 

Foi possível chegar à conclusão de que os indicadores analisados fornecem dados claros e certos sobre 
o perfil do solicitante de assistência e de planos sociais, em cada bairro. O tipo de análise realizado a 
partir do projeto – quer dizer, o processamento estatístico dos dados do RUB – nunca havia sido reali-
zado antes. As consultas são realizadas predominantemente com relação a um mesmo grupo familiar 
para realizar um seguimento, mas não são feitas análises por bairros.

A partir do projeto, difundiu-se a importância de utilizar este tipo de análise  para melhorar: 
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 • o planejamento, já que a utilização de dados georreferenciados permite detectar algumas 
problemáticas e desenhar políticas que atuem em consequência;

 • a avaliação, já que permite monitorar mudanças – tanto avanços como retrocessos - gerados 
a partir das políticas públicas.

Como resultado da análise de dados territorializados para o projeto, foi confeccionado um programa 
automatizado para o processamento de dados que poderá ser reutilizado pelos interessados em reali-
zar novas análises dos dados do mesmo ou em diferentes bairros. Esse programa permite a realização 
de gráficos e a conversão automática dos dados totais em porcentagens, para que os grupos de dados 
que são levados em conta possam ser logo comparados. Na segunda oficina, essa ferramenta foi apre-
sentada e foi também divulgada a possibilidade de realizar capacitações específicas e requerimento 
sobre este programa. 

As discussões também ressaltaram que é importante combinar a utilização de estatísticas georreferen-
ciadas com oficinas participativas para conhecer mais em profundidade a realidade de cada bairro. Há 
problemas que podem ser detectados a partir de indicadores georreferenciados, mas as soluções ou o 
conhecimento de suas causas profundas devem ser buscados a partir da participação cidadã e da aná-
lise qualitativa das questões abordadas. Quer dizer que, por exemplo, a estatística pode demonstrar 
que um bairro apresenta mais casos gravidez precoce que outro – e isto realmente aconteceu durante 
o projeto – entretanto, as causas e as soluções desta problemática devem ser elaboradas com a po-
pulação do bairro afetado, para que a política pública possa ter resultados duradouros. Com relação à 
parte metodológica, isso implica a combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, conforme foi 
destacado na Carta de Turim.

Assim sendo, destaca-se que os resultados da primeira oficina local transcenderam a finalidade do 
projeto e geraram um novo delineamento das políticas públicas que vêm sendo realizadas, em diver-
sas áreas. Nesse ponto é importante destacar que diversas áreas se comprometeram a desenvolver 
novas ações/programas e a trabalhar para a melhoria dos problemas detectados, sobretudo no que se 
refere a demandas que têm relação direta com o sentimento de exclusão da população juvenil.    

Em Pergamino, até o momento não haviam sido realizadas experiências voltadas ao melhoramento 
das políticas públicas que levassem em conta conjuntamente o processamento de estatísticas rela-
cionadas com jovens, a realização de oficinas participativas e a promoção do trabalho intersetorial. 

4.10 ANÁLISE E CONCLUSÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO JUVENIL

É importante destacar as dificuldades que foram encontradas na hora de obter a participação juvenil. 
A equipe encarregada do projeto concluiu que os jovens têm uma crescente apatia para as questões 
públicas e são de difícil convocação. Um indicador dessa dificuldade ficou evidenciado na hora da 
convocatória. Os jovens foram convocados através de convites pessoais que foram dirigidos a suas 
casas, por meio das rádios e da televisão, de pôsteres localizados em lugares de reunião de jovens e 
também por intermédio de líderes juvenis. Foram convidados exatamente 558 jovens e só 10 por cento 
deles assistiu a oficina.
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No caso particular da oficina realizada em Pergamino, uma vez junto com os jovens, a primeira bar-
reira a vencer foi a timidez diante da possibilidade de falar em público. Mas, uma vez vencido este 
obstáculo, na oficina foi conseguido que os jovens expressassem suas opiniões e as dificuldades que 
observavam em matéria de políticas públicas. As demandas denotaram, para além dos obstáculos a 
serem superados por parte do município, a falta de iniciativa pessoal dos assistentes e o perfil assis-
tencialista das demandas. A falta de iniciativa pessoal manifestou-se, especificamente, pelo fato de 
que os jovens não conheciam a maioria das políticas que estavam destinadas a sua faixa etária. Assim 
mesmo, não ficou evidenciado um esforço conjunto por parte dos jovens no sentido de associarem-
-se espontaneamente e realizarem propostas cidadãs para o enfrentamento dos problemas comuns. 
O perfil assistencialista manifestou-se nas demandas, que expressavam as inclinações de que suas 
necessidades fossem satisfeitas pelo Estado e quase sem esforço da parte deles, especificamente na 
demanda de uma total descentralização dos serviços do município.  

Quanto à oficina em si, deve-se ressaltar o desafio de obter um programa de trabalho que interesse a 
dois setores tão diferentes: os jovens e os agentes municipais.

Com relação ao município, a técnica de realizar oficinas participativas para planejar e monitorar políti-
cas públicas não é muito utilizada. O projeto demonstrou contar com a participação juvenil e permitiu 
ajustar as intervenções do Estado para adequá-las às realidades dos jovens. Existem dois problemas 
associados a esse tipo de iniciativas que devem ser levados em consideração: 

1. Delimitar a participação. A utilização dessa modalidade de trabalho exige delimitar o grau de 
participação a ser aberto aos jovens e as temáticas a serem abordadas. Foi considerada a 
necessidade de recolocar questões como: em que etapa/s do processo ocorrerá a participação 
dos jovens: se na formulação, na execução, na avaliação das políticas, ou em todos conjun-
tamente? Que tipo de papel será reservado aos jovens? A que temáticas estará limitada a 
participação ou o protagonismo juvenil?

2. Conseguir assegurar o protagonismo juvenil através do compromisso dos jovens, uma vez que 
foram abertos os espaços de participação.

Com relação ao segundo ponto, acredita-se que para obter o envolvimento juvenil é essencial que 
as iniciativas sejam sustentáveis e tenham continuidade no tempo, já que as ações esporádicas só 
contribuem para a apatia juvenil.  

Durante o segundo seminário internacional deste projeto foi destacada a diferença entre a participa-
ção e o protagonismo juvenil. Neste sentido, sobressaiu a concepção de que a participação era uma 
instância de envolvimento, enquanto que no protagonismo ocorrem conjuntamente a participação e 
um nível importante de decisão.

4.11 ANÁLISE E CONCLUSÕES SOBRE A INTERSETORIALIDADE

Com relação à intersetorialidade, a equipe que trabalhou no projeto concluiu que há um baixo nível 
de trabalho intersetorial no município, ao menos em matéria de jovens. O levantamento das políticas 
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públicas que estão sendo desenvolvidas em Pergamino demonstra a duplicação de iniciativas similares 
e a falta de sinergia. 

Como exemplo, é possível citar que, em matéria de inserção e capacitação profissional, estão sendo 
reallizadas as seguintes iniciativas:

NOME DA INICIATIVA Área da execução

Programa de Apoio à Produtividade e Empregabilidade de Jovens Direção da Juventude

Programa de Informação Integral e Continua de Temas de Interesse 
Social e Profissional Para Jovens

Direção da Juventude

Programa de Trabalho em Cooperação Com a Direção Provincial da 
Juventude

Direção da Juventude

Oficinas de Capacitação Direção de Ação Social

Capacitação em Apoio à Busca de Emprego: Direção de Emprego

Programa Adolescentes Direção de Emprego

Programa Aprendizes Direção de Emprego

Foi concluído que a intersetorialidade que existe é limitada à realização de ações conjuntas e não 
ao planejamento conjunto das iniciativas municipais. Quer dizer que a intersetorialidade, quando se 
aplica, é mais uma circunstância ad hoc do que um planejamento intencional. Os técnicos que partici-
param da segunda oficina manifestaram sua convicção de que falta direção política do executivo para 
orientar a intersetorialidade, o que constitui um obstáculo importante.

ELABORAÇÃO ESTATISTICA A PARTIR DOS DADOS DO R.U.B. 

Dados Utilizados

Devido ao fato de Pergamino não contar com dados censitários, os dados utilizados foram obtidos a 
partir de formulários do registro único de beneficiários (R.U.B.), produzidos pelas Assistentes Sociais 
do Município de Pergamino e pela área de Estatística da Subsecretaria de Saúde, esta última somente 
no caso da informação referida aos casos de gravidez. Os dados foram fornecidos pela responsável 
pela base de dados do RUB pertencente à Secretaria de Promoção Social do Município de Pergamino, 
pela Analista em Sistemas Paola Grilli e pela chefa de Epidemiologia, Estatística e Toxicologia da 
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Subsecretaria de Saúde, a Doutora Adriana Torigginno, a quem muito agradecemos a colaboração. 
Os dados foram atualizados em 26 de março de 2007 e englobam todos os beneficiários dos planos 
sociais e assistências adjudicados desde 1° de janeiro de 2005. 

É informado que os formulários do R.U.B. são preenchidos no momento em que as assistentes sociais 
do município visitam as famílias solicitantes de assistência social. Quer dizer que o presente relatório 
é válido para identificar as diferenças que existem entre os solicitantes de assistência de um bairro e 
outro. Foi considerada para a análise a faixa etária composta por jovens entre 15 e 24 anos – habitan-
tes dos bairros 12 de Outubro e Vicente López, da cidade de Pergamino.

Indicadores Utilizados

Foram utilizados indicadores de população; de nível de educação; tipo de habitação; planos sociais 
e trabalho. Os indicadores de nível de educação, planos sociais e trabalho foram analisados exclu-
sivamente para a faixa etária de jovens entre 15 e 24 anos. Com relação à população, foi analisada 
também a pirâmide populacional completa. E em matéria de habitação, foi realizada uma análise da 
composição total das habitações dos solicitantes de assistências e, especificamente, das moradias nas 
quais habitam os jovens. 

A seguir são detalhados os indicadores utilizados e suas categorias.

População e gênero

Sexo: F; M

Casos de Gravidez: declarados entre 15 e 24 anos

Habitação

 • Habitação: Casa; Rancho – Casa pequena; Apartamento; Casa de Aluguel; Não Habitável; 
Pré-fabricadas; Faltam Dados.

 • Teto: Ladrilho – Laje; Telha; Chapa de Metal; Chapa de Fibrocimento; Faltam Dados.

 • Pisos: Cimento - Tijolo Fixo; Cerâmica – Ladrilho – Mosaico; Faltam Dados; Outros; Terra – 
Tijolo Solto.

 • Paredes: Madeira; Adobe; Chapa de Metal ou Fibrocimento; Tijolo - Pedra – Bloco; Rebocado; 
Sem Rebocar; Outros; Faltam Dados.

 • Água: Faltam Dados; Corrente; Bomba Elétrica; Bomba Manual; Torneira Pública; Transporte.

 • Eletricidade: Conexão Clandestina; Conexão Legal; Faltam Dados; Não Possui.

 • Gás: Faltam Dados; Natural; Com Botijão; Outros.

 • Monoambiente: SIM; NÃO.

 • Esgotos: Externo com Deságüe; Externo sem Deságüe; Faltam Dados; Interno com Deságüe; 
Interno sem Deságüe; Latrina.
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 • Deságüe: Fossa Sética e Poço Cego; Céu Aberto; Cloacas; Faltam Dados.

 • Cozinha: Faltam Dados; Cozinha; Aquecedor; Braseiro; Churrasqueira; Não tem com que.

 • Posse do Terreno: Faltam Dados; Cedido; Fiscal; não possui Próprio; Usurpado.

 • Posse da Habitação: Faltam Dados; Alugada; Cedida; Hipotecada; não possui; Própria; 
Usurpada.

Trabalho

 • Inativo: Aposentadoria – Pensão; Estudante; Dona de Casa; Em Busca de Trabalho.

 • Duração do Trabalho: Permanente; Temporário; Bicos; Desocupado.

 • Tipo de Trabalho: Trabalha por Conta Própria - 1 Cliente; Trabalha por Conta Própria - Vários 
Clientes; Operário ou empregado do Setor Público; Operário ou empregado do Setor Privado; 
Beneficiário de Programa de Emprego; Serviço Doméstico um só Lar; Serviço Doméstico Vários 
Lares; Trabalhador Sem Salário.

 • Entrada mensal: Salário: Programas de Emprego; Instáveis.

Educação

 • Nível de educação alcançado: Educação Geral Básica (E. G. B.) Completo; E. G. B. Incom-
pleto; polimodal completo; polimodal incompleto; primário completo; primário incompleto; 
Secundário Completo; Secundário Incompleto; Terciário Incompleto; Universitário Incompleto; 
Educação especial; Faltam Dados; Internado no Ma. Crecencia Pérez; Internado no Mons. Sca-
labrini; N/C; Pré-escolar.

 • Plano Social – Assistência: Óculos; Cama; Chapa; Colchão; Perfuração de Poço; Manta; Garra-
fão; Materiais de Construção; Plano de Assistência Alimentícia; Plano Chefe do Lar; Plano Mais 
Vida; Plano Materno Infantil; Gravidez Responsável; Reforço Nutricional; Subsídio; Remediar; 
I.R. A; Extensão de água corrente.

Metodologia

Os casos foram convertidos em porcentagens para permitir assemelhar um bairro a outro em termos 
porcentuais e, dessa forma, poder compará-los. Em alguns casos foram utilizados os dados totais, mas 
isso foi esclarecido em cada caso. 

Resultados

Os resultados obtidos foram divididos em seções de acordo com o indicador utilizado. Recorreu-se à 
apresentação tanto dos quadros como dos dados e dos gráficos, com a finalidade de tornar mais fácil 
a compreensão.
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5 “CASA DA JUVENTUDE” DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 
(PORTUGAL)41

Maria Margarida Martins Gomes 

5.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL

A existência de cerca de 22 Bairros Sociais no Concelho, situados na sua maioria na periferia da cida-
de de Vila Real de Santo António, dos quais destaca-se a existência de 2000 pessoas desprovidas de 
algumas das necessidades básicas (sem acesso a, ou com dificuldade em aceder a), implica que na sua 
maioria e pela sua condição de vida esta seja uma população que tem vivido ao longo de gerações 
numa situação de precariedade e exclusão social, apresentando-se com dificuldades na superação dos 
constrangimentos surgidos e minimização dos riscos sociais que os rodeiam.

Essa condição de vida manifesta-se hoje mais taxativamente pelas actividades ilícitas em que muitos 
deles se encontram envolvidos, como sendo o consumo e tráfico de estupefacientes, alguns casos 
de prostituição entre outras actividades marginais; situações de crianças e jovens em risco e violên-
cia doméstica, esta última com maior visibilidade nos últimos tempos. Na generalidade esta popula-
ção caracteriza-se também de uma forma geral por apresentar uma baixa escolaridade e formação 
profissional.

É neste sentido possível identificar que neste núcleo populacional ainda não se encontram devida-
mente institucionalizados os normais padrões de vida e regras de uma sociedade, pelo que existe uma 
necessidade compulsiva de intervenção ao nível da qualificação das populações, nomeadamente na 
melhoria das competências pessoais, sociais e profissionais destes agregados, assim como na divulga-
ção dos direitos, deveres e benefícios sociais a que têm direito; como forma de os dotar de “ferramen-
tas” que lhes permitam conduzir as suas vidas, evitando/contornando todas as adversidades.

Vila Real de Santo António é uma cidade de pequena dimensão, sede do Concelho, na qual todas as 
acessibilidades se encontram asseguradas e os equipamentos colectivos acessíveis nomeadamente, 
equipamentos escolares espalhados pela cidade com oferta de todos os níveis de ensino, equipamento 
de saúde, equipamentos culturais, equipamentos religiosos e equipamentos desportivos. Ainda que se 
tenha verificado alguma insatisfação por parte dos moradores de alguns aglomerados residentes em 
Bairros Sociais da periferia, os quais apresentam um sentimento de proximidade relativamente a estes 
equipamentos bastante baixo, dos quais se destacam os equipamentos de apoio a deficientes e os 
equipamentos ligados à segurança pública.

Na cidade de Vila Real de Santo António, actualmente é possível identificar cinco unidades na estru-
tura urbana, nomeadamente: 42

41. Este texto* foi elabo-
rado com base no “Estudo 
acerca das condições da 
população residente em 
Habitação social e não 
social do Concelho” 2006 
, INE (Censos de 2001). 
*Portugues PT. 

42. Ver Planta Bairros 
Sociais/Unidades Urbanas 
e Planta de Equipamentos 
apresentada no CD ROM



128

Unidade Urbana 1

Corresponde ao núcleo originário da povoação e ocupa uma posição central no aglomerado urbano. 
Apresenta uma malha urbana uniforme, em quadrícula, e um conjunto edificado onde predominam os 
edifícios de arquitectura pombalina, com uma cércea máxima de 2 pisos.

Na maioria dos casos, o piso térreo é ocupado por estabelecimentos comerciais e de restauração e 
bebidas, sendo uma área predominantemente comercial.

Unidade Urbana 2

Corresponde à maior parcela do espaço urbano e apresenta uma estrutura urbana ortogonal, carac-
terizada pela diversidade de malhas urbanas e de características do edificado, que é constituído na 
sua maioria, por edifícios de habitação colectiva. Esta é uma área de carácter predominantemente 
habitacional, na qual na zona da periferia é possível encontrar a maior parte dos Bairros Sociais da 
cidade, alguns dos quais com graves problemáticas.

Unidade Urbana 3

Parcelas do espaço urbano com grande concentração de equipamentos.

Unidade Urbana 4

Zona de antigas fábricas de conservas que funcionam como armazéns e oficinas e cujos edifícios se en-
contram em avançado estado de degradação. Ocupam uma posição privilegiada, na frente ribeirinha.

Unidade Urbana 5

Parcelas do espaço urbano onde estão concentradas as actividades industriais e alguns serviços e 
onde é também possível observar a existência de dois bairros sociais.

Em pelo menos três desses bairros sociais (unidade urbana 2), atendendo às suas características e 
possivelmente pelo fraco sentimento de proximidade relativamente a alguns dos equipamentos e ser-
viços referidos anteriormente, pode-se encontrar expresso um certo nível de segregação residencial, 
de onde se destacam alguns elementos com fortes indícios de marginalidade, bastante vulneráveis a 
situações de risco e com grandes probabilidades de “contaminação” de outros elementos, também 
eles vulneráveis pela sua condição de vida e sem perspectivas a curto/médio prazo.
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Se num desses Bairros Sociais essa segregação residencial se reflecte para além do estigma de o local 
onde se reside ser denominado de “Bairro Social”, relativamente à arquitectura e construção do mes-
mo, verifica-se também pouca abertura para o exterior na medida em que aquele se encontra “virado” 
para si próprio, primando pela ausência de espaços verdes e de lazer (característica comum a toda a 
cidade), ainda que se verifique uma boa relação de vizinhança (Exemplo: Bairro Social “A Barquinha”).

Num outro Bairro (160 Fogos), a estes condicionalismos agrega-se o facto de existir toda uma carga 
negativa relativamente às características de cada indivíduo/família o que pressupõe uma grande pro-
babilidade de esta população vir a atingir níveis de vulnerabilidade muito elevados.

De facto esta é uma cidade bastante pequena onde praticamente todos os equipamentos se encon-
tram acessíveis a toda a população, ainda assim o estigma ou “herança” de muitas destas famílias/
indivíduos pelo já exposto, condiciona que os mesmos se possam vir a integrar e relacionar com a 
restante população. Não nos podemos esquecer que este tipo de população por norma é muito mais 
revoltada e reticente a um relacionamento/participação no que a sociedade tem ao seu dispor, pela 
rejeição dos outros, porque não têm o mesmo tipo de interesses/gostos, porque não se encontram 
“capazes” de interagir com o meio envolvente e não sentem os espaços e as oportunidades como 
seus. A barreira da exclusão é muitas das vezes “alimentada” por estes indivíduos que se vêem im-
possibilitados de participar nos padrões de vida tidos como aceitáveis na sociedade em que vivem, o 
próprio meio onde nasceram, cresceram e sempre viveram tem características muito próprias, o que na 
sua perspectiva não se encaixa com o restante meio. A imagem do próprio Bairro/Zona/Família marca 
a sua identidade.

Relativamente à caracterização da rede de espaços exteriores, a cidade de Vila Real de Santo António 
encontra-se rodeada por importantes espaços de protecção à natureza como a Mata Nacional das 
Dunas Litorais, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e o Rio 
Guadiana. A cidade beneficia de um enquadramento único de espaços naturais de elevada qualidade 
ambiental.

Contudo, é carente em espaços verdes destinados ao recreio e ao lazer junto da habitação, especial-
mente os destinados a crianças/jovens e idosos.

A oferta existente resume-se a uma ampla área verde junto ao rio, de enquadramento e estadia for-
mal, a dois parques infantis, estando um terceiro em construção na zona norte da cidade e algumas 
pequenas praças distribuídas pela malha urbana.

Nos Bairros Sociais é notória a ausência de espaços verdes. Os elementos vegetais, quando existem, 
são pontuais e esporádicos e é rara a presença de mobiliário urbano. Os espaços públicos adjacentes 
aos Bairros Sociais, são regra geral, espaços pouco atractivos que não proporcionam aos residentes 
locais de estadia e recreio, o que dificulta o culto e a apropriação por parte destes relativamente aos 
Bairros onde residem. Ainda assim as crianças e jovens procuram de certa forma estes espaços para 
permanecerem durante parte do tempo. 43

43. Ver Planta de Espaços 
Verdes appresentada no CD 
ROM anexo.
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5.2 ENQUADRAMENTO

A análise que se pretende realizar tomando como foco de actuação os jovens de entre os 15 a 24 anos 
de idade, é baseada num estudo acerca das condições da população residente em habitação social e 
não social do concelho, o qual se encontra já em fase de conclusão e tem como abordagem as famílias 
que residem em aglomerados de habitação social da cidade de Vila Real de Santo António, para o qual 
foi realizado um inquérito, aplicando uma amostra representativa de todo o concelho.

Esta análise baseia-se também em informações e considerações de alguns estudos realizados recen-
temente no âmbito da delinquência juvenil nas zonas da periferia da cidade.

5.3 DISTRIBUIÇÃO DEMOGRÁFICA

Vila Real de Santo António, um Concelho com cerca de 18 mil habitantes, dispõe de uma percentagem 
de população jovem (0-29 anos) bastante considerável, analisando o quadro que se segue, segundo 
os censos de 2001.

Desta análise é possível ainda verificar que a pirâmide etária do Concelho de Vila Real de Santo Antó-
nio apresenta características típicas da pirâmide nacional, onde é possível apreciar que a distribuição 
dos grupos etários é relativamente homogénea, notando-se algum predomínio do grupo de 25 a 29 
anos, reflexo do baby-boom do pós 25 de Abril. (Ver quadros 1 e 2).

Quadro 1 – Piramide Etária VRSA – 2001

90 ou mais anos
De 85 a 89 anos
De 80 a 84 anos
De 75 a 79 anos
De 70 a 74 anos
De 65 a 69 anos
De 60 a 64 anos
De 55 a 59 anos 
De 50 a 54 anos
De 45 a 49 anos
De 40 a 44 anos
De 35 a 39 anos
De 30 a 34 anos
De 25 a 29 anos
De 20 a 24 anos
De 15 a 19 anos
De 10 a 14 anos

De 5 a 9 anos
De 0 a 4 anos

0              200          400          600          800         1000        1200        1400        1600

Fonte: INE (Censos de 2001)
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de Vila Real de Santo António, o que nos permite visualizar como a faixa etária compreendida entre 
os 20 a 24 anos de idade se apresenta a um nível bastante representativo relativamente às restantes 
faixas etárias (Quadro 3). Estes dados resultam do estudo já referido anteriormente.

Quadro 2 – Piramide Etária Portugal

Quadro 3 – Piramide Etária VRSA – 2001

90 ou mais anos
De 85 a 89 anos
De 80 a 84 anos
De 75 a 79 anos
De 70 a 74 anos
De 65 a 69 anos
De 60 a 64 anos
De 55 a 59 anos 
De 50 a 54 anos
De 45 a 49 anos
De 40 a 44 anos
De 35 a 39 anos
De 30 a 34 anos
De 25 a 29 anos
De 20 a 24 anos
De 15 a 19 anos
De 10 a 14 anos

De 5 a 9 anos
De 0 a 4 anos

90 ou mais anos
De 85 a 89 anos
De 80 a 84 anos
De 75 a 79 anos
De 70 a 74 anos
De 65 a 69 anos
De 60 a 64 anos
De 55 a 59 anos 
De 50 a 54 anos
De 45 a 49 anos
De 40 a 44 anos
De 35 a 39 anos
De 30 a 34 anos
De 25 a 29 anos
De 20 a 24 anos
De 15 a 19 anos
De 10 a 14 anos

De 5 a 9 anos
De 0 a 4 anos

0              200          400          600          800         1000        1200        1400        1600

0,0                      2,0                      4,0                      6,0                      8,0                      10,0

Fonte: INE (Censos de 2001)

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em Habitação 
social e não social do Concelho” 2006



Quadro 4 – nº de elementos nos agragados familiares

10 ou mais elementos

7 a 9 elementos

4 a 6 elementos

1 a 3 elementos
0,0                                     20,0                                    40,0                                   60,0  

Quadro 5 – Tipologia dos agregados familiares

Família nuclear

Família monoparental

Familía alarganda

Irmãos

Alargada c/ monoparental

Outro tipo

Isolados

Casal sem filhos

1,6

6,6

30%

8%

20%

34,4

57,4

%
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5.4 A FAMÍLIA

Em média cada agregado familiar é constituído por 3,6 elementos e cerca de 8% dos agregados 
familiares considerados têm 7 ou mais elementos, o que pressupõe a existência de um considerável 
número de famílias alargadas.

Nos bairros em análise também é possível apreciar a coexistência de vários tipos de família, desta-
cando-se a existência de uma percentagem significativa (cerca de 26%) de famílias alargadas, ou 
seja, com pelo menos 3 gerações a co-habitar no mesmo espaço familiar, sendo que destas, 10% 
são famílias com monoparentalidade. Estamos, portanto, perante agregados familiares alargados que 
constituem ¼ das situações familiares nos bairros sociais, valor bastante superior relativamente ás 
8,1% de famílias alargadas existentes no geral do concelho.

Fonte: “Estudo acerca das condições da popula-
ção residente em Habitação social e não social do 
Concelho” 2006

Fonte: “Estudo acerca das condições da popula-
ção residente em Habitação social e não social do 
Concelho” 2006

É ainda de realçar que em todos os agregados familiares inquiridos a monoparentalidade tem a figura 
feminina associada, ou seja, o elemento do casal que fica com a guarda dos filhos é a mulher.

3%

16%

2%

10%
2%



Quadro 7 – Escalões etários das crianças e jovens
residentes em habitação social

Família nuclear

Família monoparental

Familía alarganda

Irmãos

Quadro 6 – Piramide Etária (zona periférica)

65 ou mais anos
De 55 a 64 anos
De 45 a 54 anos
De 35 a 44 anos
De 25 a 34 anos
De 18 a 24 anos
De 13 a 17 anos
De 0 a 12 anos

0,0                      5,0                     10,0                    15,0                    20,0                    25,0

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006

13,7%

16,5%

18,7%
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Fonte: “Estudo acerca das condições da popula-
ção residente em Habitação social e não social do 
Concelho” 2006

Como é possível observar no quadro 6, nestes Bairros Sociais predomina uma pirâmide etária muito 
jovem, pois cerca de 40% dos indivíduos encontram-se entre os 18 e os 34 anos, idade por excelência 
associada à procriação. A população mais idosa, com 65 ou mais anos representa apenas 13,2% o que 
contrasta com a tendência para o envelhecimento da população manifestada no resto do concelho 
(17% tem 65 ou mais anos), região e país.

Relativamente às crianças e jovens residentes em Bairros Sociais da periferia da Cidade de Vila Real 
de Santo António, pode-se apreciar que a distribuição etária é relativamente homogénea por 3 dos 
4 escalões considerados, sendo que o escalão com idades entre os 15 a 24 anos (segmento social 
objecto de intervenção), apresenta-se bastante mais destacado o que revela uma predominância de 
população mais jovem e com uma taxa de fecundidade nestes Bairros, superior à registada no geral 
do concelho.

Segundo um estudo realizado pela Associação para o Planeamento da Família (APF), na última década 
a região algarvia tem tido um aumento de casos de adolescentes grávidas, encontrando-se o conce-
lho de Vila Real de Santo António entre os que registraram taxas mais elevadas, conforme é possível 
apreciar no quadro a seguir apresentado.

51,1%



Quadro 9 – Nível de instrução do total da
 amostra e da amostra dos pais

Licenciatura

Ensino secundário

3º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

Sem instrução

0                    10                    20                   30                   40                  50                    60

% Pais
% Total

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006
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Este é um indicador de relevância considerando que a população alvo de intervenção é bastante 
jovem, denotando-se mais uma vez como a problemática de uma gravidez precoce, dentre outras pro-
blemáticas características deste tipo de população, incide em muito maior número nas famílias pouco 
estruturadas, como o que vem sendo apresentado. As jovens, na sua maioria, pertencem a estratos 
sociais baixos, com baixa escolaridade (na escola envolveram-se em grupos pouco interessados nos 
conteúdos programáticos) e filhas de mulheres que engravidaram cedo.

5.5 A EDUCAÇÃO

Os gráficos que se seguem dão-nos conta dos níveis de instrução e da ocupação dos agregados fami-
liares inquiridos. Tanto numa como noutra variável, apresenta-se uma comparação entre o total dos 
elementos e os elementos que são pais a fim de se perceber se existem diferenças entre o nível de 
escolaridade e o tipo de ocupação dos pais e dos agregados familiares no seu conjunto.

Cerca de 20% da população em estudo e com idade adulta não possui qualquer qualificação escolar 
e 57% tem o 1ºciclo. É de destacar que 7% tem o ensino secundário completo e apenas 1% concluiu 
o ensino superior, percentagem que corresponde a uma população mais jovem. Se tivermos em conta 
apenas os pais das crianças/jovens destes bairros constatamos que a percentagem de analfabetismo 
decresce para 1/3 mas que, em contrapartida, não se registram casos de instrução ao nível da licencia-
tura e a percentagem de pais com o ensino secundário completo é apenas de 2%.

Quadro 8 – Idade em que a mulher teve o 1º filho

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

14            17            18             20            22            23            26            27            31 

%

Fonte: “Estudo acerca das condições da popula-
ção residente em Habitação social e não social do 
Concelho” 2006
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Quadro 10 – Nível de Instrução dos jovens 
dos 15 aos 24 anos, que vivem na periferia

Licenciatura

Bacharelado

Técnico profissional -12 ano

Ensino secundário

3º ciclo

2º ciclo

1º ciclo

Sabe ler/escrever

Sem instrução

0           5            10         15           20          25         30          35          40          45          50 

20 a 25 anos
15 a 19 anos

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006

135

Estas diferenças justificam-se pelas faixas etárias dos pais que aqui se consideram. São faixas etárias 
onde o analfabetismo já tem pouco significado, mas onde os últimos níveis de ensino (secundário e 
superior) são pouco procurados pelas necessidades económico-sociais das famílias de origem.

Este factor talvez se deva à implementação de medidas como o Rendimento Social de Inserção, onde 
a educação entre outras áreas contempla um peso bastante considerável quando se traçam planos de 
inserção, junto dos agregados familiares que beneficiam da referida medida. É imperativo que todos 
os elementos de uma família disponham da escolaridade mínima considerando a idade e que se sin-
tam incentivados a adquirir uma formação ao longo da vida.

Relativamente ao nível de instrução predominante nos jovens desta faixa etária, é possível verificar 
que o nível de escolaridade com maior incidência é o 3º Ciclo, ou seja, o nível de ensino no qual exis-
te obrigatoriedade relativamente à sua frequência. Ainda assim, na actualidade é possível verificar 
como o número de elementos com muito pouca escolaridade ou sem escolaridade surge como factor 
predominante.

Em comparação dos quadros 9 e 10, é possível verificar que os jovens têm níveis de escolaridade um pou-
co mais altos do que os seus pais, no entanto os níveis superiores continuam a ser pouco frequentados, as 
causas apontadas poderão ser dadas as características da família (não há incentivo para a prossecução 
dos estudos), dada a pouca capacidade financeira do agregado familiar, pelo que todos os seus elemen-
tos deverão trabalhar para o sustento da família; dado o baixo nível sócio-educativo da população. No 
fundo existe junto destas pessoas um certo sentimento de desvalorização da instituição escola.
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Quadro 11 – Ocupação total da amostra e do 
total da amostra dos pais (comparação)

Quadro 12 – Ocupação dos jovens entre 15 e 
24 anos

Trabalhador

Estudante

Reformado

Desempregado

Incapacitado

Doméstica

Trabalhador

Estudante

Desempregado

Incapacitado

Outra situação

Doméstica

0                    10                    20                   30                   40                  50                    60

0                         20                        40                       60                        80                      100

% Pais
% Total

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006

10,9

3

10,2

0

0

5,0

3

2,0

0

16,8
34,7

6

28

17,8

9

20,8

81

53,1

6
22

28,7

41

20 a 25 anos
15 a 19 anos
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5.6 A OCUPAÇÃO/FAMÍLIAS

Relativamente à ocupação dos agregados familiares considerados na análise destaca-se uma elevada 
% de desempregados que representa 16,7% dessa população e quase 35% no grupo dos pais. Outra 
ocupação, sem contrapartida em termos de rendimentos e que representa cerca de 10% dos elemen-
tos dos agregados familiares inquiridos, é a situação de doméstica.

É ainda de referir que a % de reformados é inferior à do concelho (25%) o que confirma a ideia de 
que a população dos bairros sociais continua a ser a mais jovem relativamente ao total do concelho.

Os jovens dos 15 aos 19 anos de idade, pela obrigatoriedade da Lei, dedicam-se na sua maioria aos 
estudos. Sendo por isso muito pouco relevante o número de jovens integrados no mundo laboral e em 
situação de desempregado. Aqueles que atingem a maioria de idade também não se encontram em 
situação laboral estável considerando precisamente a pouca habilitação dos mesmos.

A partir dos 20 anos a predominância é de jovens ocupados pelo trabalho e em situação de desem-
prego. Este desemprego também é relevante considerando toda uma série de condicionantes quer a 
nível da própria região, quer a nível da população em causa, nomeadamente a fraca qualificação dos 
recursos humanos e a sazonalidade do emprego.



Quadro 13 – Nível de instrução do total da
 amostra e da amostra dos pais

Não sabe

+ de 1.000

>750 -– 1000

>500 – 750

>S.M.N. – 500

Abaixo do S.M.N. 

0                    10                    20                   30                   40                  50                    60

Conselho VRSA
Bairros sociais – VRSA

Fonte: “Estudo acerca das condições da população residente em 
Habitação social e não social do Concelho” 2006
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5.7 OS RENDIMENTOS DA POPULAÇÃO

Relativamente aos rendimentos mensais auferidos por cada elemento do agregado familiar constata-
se que apenas um pouco menos de ¼ dos indivíduos aufere mensalmente mais de 500 euros e que 
menos de 2% ultrapassa os 750 euros. Estamos portanto perante uma população com baixos recursos 
económicos, sendo que quase 40% aufere rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional (385,90€ 
em 2006). Trata-se, neste caso, sobretudo dos pensionistas e famílias beneficiárias do RSI – Rendimen-
to Social de Inserção entre outros subsídios (desemprego, etc.).

Mais uma vez, é possível verificar que o tipo de famílias mais atingidas pelos baixos rendimentos e 
pela pobreza são as famílias de idosos (isolados ou vivendo em casal), as famílias monoparentais e 
as famílias de casais com 3 ou mais crianças. Logo, em termos de estratificação etária aqueles que se  
encontram em maior risco são os idosos e as crianças e jovens.
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5.8 OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES DAS CRIANÇAS E JOVENS

Da listagem de actividades de ocupação dos tempos livres das crianças e jovens sugeridas no inquéri-
to, apresenta-se por ordem aquelas que mais frequentemente são praticadas:

QUADRO 14

Actividades realizadas 
por Crianças/Jovens até 
aos 16 anos

Bairros Sociais – VRSA
Bairros não Sociais – 

VRSA

Maior Frequência

1. Ver televisão 1. Ver televisão

2. Praticar actividades ao ar 
livre

2. Actividades desportivas/
Jogos multimédia

3. Visitar amigos e família 3. Visitar amigos e família

4. Jogos multimédia
4. Praticar actividades de ar 
livre

5. Brincar na rua 5. Ir a centros comerciais

6. Actividades desportivas 6. Ver DVDs e vídeos

7. Ir a centros comerciais/ouvir 
rádio

7. Ouvir rádio

Menor Frequência

8. Ler Livros 8. Ler livros

9. Ir a cafés 9. Brincar com Jogos

10. Ver DVDs e vídeos 10. Ler jornais e revistas

11. Ler revistas e/ou jornais 11. Ir a cafés

12. Brincar com Jogos/ler 
jornais e revistas

12. Brincar na rua

13. Assistir a espectáculos 13. Assistir a espectáculos

14. Actividades nocturnas 14. Actividades nocturnas



139

Independentemente do tipo de bairro onde vivem, verifica-se que as actividades mais praticadas pelas crianças 
e jovens até aos 16 anos estão associadas tanto à esfera privada (ver televisão, visitar amigos e família, jogar 
jogos multimédia, ouvir rádio) como à esfera pública (praticar actividades ao ar livre, ir a centros comerciais).

Das actividades menos praticadas pelas crianças e jovens destacam-se as actividades mais intima-
mente ligadas à cultura (ver espectáculos, ler jornais e revistas, ler livros) e ao convívio nocturno, o que 
está relacionado com a idade deste grupo etário.

De uma maneira geral as actividades praticadas por crianças e jovens de bairros sociais e não sociais 
são muito semelhantes sendo apenas de referir que as brincadeiras na rua são muito mais frequentes 
nos bairros sociais, enquanto que as actividades ligadas à utilização de meios informáticos e multimédia 
como ver DVDs e Vídeos torna-se numa actividade bem mais frequente nos bairros não sociais significan-
do que nos bairros sociais há uma maior apropriação do espaço público pelas crianças e jovens e redes 
de sociabilidades no bairro onde residem.

QUADRO 15

Actividades realizadas 
por Jovens dos 17 aos 
24 anos

Bairros Sociais – VRSA
Bairros Não Sociais – 

VRSA

Maior Frequência

1. Ler Revistas/Jornais 1. Ir a Centros Comerciais

2. Ouvir Rádio 2. Ver Televisão

3. Ver Televisão 3. Ouvir Música

4. Visitar Família/Amigos 4. Ouvir Rádio

5. Actividades ao Ar Livre 5. Ler Revistas/Jornais

6. Ir a Centros Comerciais 6. Visitar Família/Amigos

7. Ler Livros 7. Actividades ao Ar Livre

8. Ouvir Música 8. Actividades Desportivas

9. Jogar a Jogos
9. Conviver em Cafés e 
Pastelarias

10. Actividades Desportivas 10. Actividades Nocturnas
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Menor Frequência

11. Alugar DVD’s e/ou Vídeos 11. Jogar a Jogos

12. Conviver em Cafés e 
Pastelarias

12. Realizar Petiscadas

13. Actividades Nocturnas 13. Ler Livros

14. Artes Decorativas 14. Bricolage

15. Bricolage 15. Assistir a Espectáculos

16. Ir de Férias 16. Ir à Caça/Pesca

17. Assistir a Espectáculos 17. Alugar DVD’s e/ou Vídeos

18. Ir à Caça/Pesca 18. Ir de Férias

19. Realizar Petiscadas 19. Artes Decorativas

Relativamente aos jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 24 anos, as diferenças nas acti-
vidades desenvolvidas por aqueles que residem em habitação social dos residentes em habitação não 
social, revelam-se notórias quando essas mesmas actividades envolvem de alguma forma dispendido 
de dinheiro.

Desta forma é possível observar como os jovens das zonas da periferia dedicam-se com maior pre-
dominância a actividades relacionadas com a esfera privada (ver televisão, visitar amigos e família, 
jogar jogos multimédia, ouvir rádio), ou seja actividades de fácil alcance e que não exigem grande 
dispendido de dinheiro, em detrimento daquelas actividades que envolvem algum poder de compra 
por parte dos mesmos.

Ainda assim, denota-se alguma predilecção pelos jovens das zonas da periferia relativamente à frequ-
ência de Centros Comerciais ainda que não com tanta regularidade comparativamente aos restantes 
jovens em que esta actividade se encontra em primeiro lugar.

5.9 PERFIL DO JOVEM

Considerando a caracterização dos agregados familiares residentes em bairros sociais/zonas da peri-
feria urbana da cidade de Vila Real de Santo António, concluímos que as crianças e jovens residentes 
nestes bairros são na sua maioria, oriundas de famílias alargadas e pouco estruturadas, com carências 
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socio-económicas, baixas qualificações literárias e com situações profissionais pouco estáveis mar-
cadas pelo fenómeno da sazonalidade (característica desta região). Neste sentido o quotidiano das 
crianças e jovens caracteriza-se em muitos casos pela existência de condições precárias a nível da 
higiene pessoal, alimentação e vestuário, inexistência de regras e deveres, obrigações relativamente 
aos seus direitos e desvios de comportamentos.

As crianças e jovens apresentam não raras vezes dificuldades de aprendizagem, um desinteresse e 
falta de motivação pela escola o que leva ao absentismo escolar e dificuldades nos relacionamentos 
intra e interpessoal havendo casos em que acabam por adoptar comportamentos desviantes.

Algumas destas crianças e jovens foram ou são acompanhadas pela Comissão de Protecção de Crian-
ças e Jovens de Vila Real de Santo António devido a problemas de negligência, abandono familiar, 
abandono escolar e exposição a modelos de comportamentos desviantes, entre outros.

A este tipo de situações e neste tipo de população diz-se existir uma pobreza geracional persistente a 
qual tem vindo a perdurar durante gerações e tem vindo a manifestar-se de forma multifacetada, fruto 
também da evolução dos tempos e das desigualdades sociais cada vez mais acentuadas.

Ainda assim e perante esta situação os jovens quando questionados e motivados a exercer comentá-
rios acerca do meio que os envolve, onde vivem e no qual tentam interagir, apresentam-se bastante 
críticos e sedentos de uma maior intervenção e protagonismo. É certo que as suas críticas ou moti-
vações situam-se à volta dos seus próprios interesses, factor bastante compreensível considerando a 
faixa etária em análise, ainda assim existem interesses comuns considerando o bem-estar da comu-
nidade em geral.

Na oficina realizada com um grupo de jovens desta faixa etária (cujo desenvolvimento será referi-
do adiante), verificou-se que relativamente à questão: “Como gostarias que fosse a tua cidade?”, 
os mesmos apresentaram inquietudes relacionadas com a inexistência de espaços a eles dedicados, 
nomeadamente a inexistência de mais espaços de lazer, diversão e cultura, mais espaços e eventos 
desportivos.

É curioso verificar que apesar de toda a oferta existente relativamente a este segundo ponto, os jovens 
continuam a sentir falta de mais equipamentos na área do desporto.

Talvez esta necessidade se deva ao já referido anteriormente, em que os espaços existentes não são 
sentidos como seus – factor de auto-exclusão, estes jovens vêem-se impossibilitados de participar 
nos padrões de vida tidos como aceitáveis na sociedade em que vivem. Nesta medida e como ponto 
central, os jovens referem sentir necessidade em poder usufruir de mais entretenimento.

Esses mesmos jovens quando questionados sobre “O que farias para mudar a tua cidade?”, invo-
cam com maior preponderância a necessidade de criação de maior entretenimento para os jovens (a 
concretização de um espaço juvenil), seguindo-se uma maior preocupação para com o meio que os 
rodeia, nomeadamente no que se refere à problemática dos animais abandonados na nossa cidade 
(como exemplo). Aqui é possível verificar a capacidade de que estes mesmos jovens dispõem quando 
enumeram algumas das problemáticas existentes no meio em que vivem e apresentam soluções para 
a resolução dessas problemáticas. As questões da comunidade também os preocupa, ainda que as 
suas opiniões não sejam ouvidas ou aceitas (segundo eles).
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Nessa mesma Oficina foi possível verificar que a maior inquietude surgiu no facto de não existir um 
Centro Comercial na nossa cidade. Eles entendem que este espaço seria de grande importância e 
permitiria colmatar a carência de espaços destinados à ocupação dos tempos livres dos jovens, o que 
em nosso entendimento reflecte-se como sendo uma actividade repleta de uma enorme passividade e 
com uma vertente consumista bastante importante (característica deste tipo de população).

Os locais destacados para um melhor aproveitamento são ainda o cinema, a escola secundária, o 
Centro de Saúde e o Centro Histórico da cidade.

Em conclusão, os jovens centram-se essencialmente em interesses de maior carácter lúdico, recreativo 
e consumista, mas exploram ainda assim outras sugestões de interesse público, como a segurança 
e a higiene, o que vem de encontro ao referido anteriormente quando se refere este como um dos 
equipamentos mais distantes.

A ideia chave permanece numa necessidade de os jovens virem a ocupar os seus tempos livres, com 
actividades direccionadas à comunidade, como sujeitos de acção, com ideias, com motivação, com 
opinião e “com importância”, como forma de atenuar a tendência para práticas desviantes.

5.10 RISCOS

As duas autoridades do concelho no domínio da segurança, nomeadamente a Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), tem vindo a registar ainda que não de forma 
alarmante alguns elementos acerca do número de situações de delinquência em indivíduos menores 
de 24 anos de idade.

No caso da PSP o número de ocorrências com indivíduos de idades compreendidas entre os 16 e os 24 
anos, tem vindo a crescer, ainda que não seja possível especificar qual a sua origem, tipo de crime, etc., 
pois essa informação ainda não se encontra devidamente informatizada. Será necessário especificar 
que neste domínio e pela Lei Portuguesa, apenas são definidos como jovens delinquentes aqueles que 
tenham até 16 anos. Os jovens com idade superior e considerando a sua imputabilidade aos delitos 
praticados encontram-se incluídos na população adulta.

Neste sentido a problemática da delinquência juvenil em Vila Real de Santo Antonio, ainda que não 
se revele significativa, no geral e considerando a dimensão do nosso território, aliado ao aumento do 
abandono escolar, fraca oferta de ocupações profissionais, incentivos de progressão social e humana, 
poderá vir a traduzir-se numa questão bastante preocupante.

Relativamente aos riscos urbanos detectados na cidade e mais concretamente na zona da periferia 
(Bairros Sociais) estes podem dar-se tanto a nível da esfera privada como no domínio da esfera pública.

Na esfera privada os riscos mais frequentes nestes bairros sociais prendem-se com a violência domés-
tica, maus tratos (físicos e psicológicos), situações de negligência, alcoolismo e toxicodependência.

Já na esfera pública, estes prendem-se mais com os espaços exteriores dos bairros, sublinha-se os 
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fenómenos da toxicodependência, alcoolismo e violência como sendo problemáticas muito frequentes 
nestes bairros sociais.

5.11 PROJETO DE INTERVENÇÃO – CASA DA JUVENTUDE DE VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO

A época da juventude apresenta-se como sendo uma fase da vida do ser humano, para além de 
conflituosa (em que tudo é revolta, insatisfação, e onde os sentimentos flúem de forma muito mais 
intensa), e crítica (pelo tipo de atitudes e comportamentos adoptados); como sendo uma fase profícua 
em intenções para com o próximo e para com o mundo.

Esta fase da vida em qualquer indivíduo delata-se como sendo uma das mais importantes e relevan-
tes para o sucesso do seu futuro e marcantes em termos de evolução do ser humano, em termos de 
trajectória pessoal e social, não só pela sua crescente intervenção política e social, mas também pela 
sua participação, em número cada vez maior, em iniciativas de distinta índole. O importante é saber 
orientar esses mesmos jovens nas suas motivações, ideias e intenções.

A concepção de um espaço para a juventude, pressupõe precisamente a construção de um projecto 
inovador – verdadeiro centro de informação, intervenção junto dos jovens que procuram a expressão 
das suas vontades, desejos e motivações, que pretendem dar voz aos seus anseios e preocupações; 
formação e dinamização de actividades e pontos de interesse e discussão desses mesmos jovens, que 
apresentam características mais exigentes, mais protagonistas, mais intervenientes.

5.11.1 Objectivos Gerais

RECUPERAR/PROMOVER/APOIAR/INCENTIVAR/DAR VOZ

A jovens dos 15 aos 24 anos de idade da periferia urbana, em situação de exclusão social e 
marginalidade.

DESENVOLVER

A aquisição de competências pessoais e sociais desta população alvo e suas famílias, que conduzam 
à sua autonomia e ao exercício da cidadania.
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REVALORIZAR

Valores pessoais, familiares, sociais e culturais, com o recurso à informação, formação e constituição 
de redes de solidariedade.

5.11.2 Destinatários

 • Jovens dos 15 aos 24 anos de idade da cidade de Vila Real de Santo António com predominân-
cia daqueles que residam na periferia urbana, em situação de exclusão social e marginalidade, 
apresentando comportamentos de risco.

 •  Jovens da comunidade em geral e da comunidade de residência das zonas da periferia, que 
pelas suas competências, são considerados agentes de mudança.

 • Instituições de índole social, de actuação local e com intervenção na área da juventude.

 • Todos aqueles que se preocupam com a problemática dos jovens da periferia em situação 
de marginalidade e exclusão social, nomeadamente a Sociedade Civil, Interventores Sociais, 
Poder Político.

O Projecto “Casa da Juventude”, pretende inserir as novas gerações em actividades inovadoras, mul-
tidisciplinares, criativas, produtivas e estimulantes relativamente ao Projecto de vida de cada um dos 
jovens em situação de exclusão ou em total inércia e/ou abandono relativamente ao resto da comuni-
dade. Este espaço pretende de uma forma simples e organizada realizar acções de intervenção social 
relativamente a estes jovens, tendo por base a transmissão de valores e quadros de referência posi-
tivos, dando-lhes voz e proporcionando oportunidades de expressão e opinião perante a sociedade.

5.11.3 Níveis de Intervenção

Em 1ª Linha

Intervenção em 1ª Linha junto a jovens das zonas da periferia da cidade (Bairros Sociais) que se en-
contrem em situação de exclusão ou se encontrem vulneráveis a situações de perigo (já sinalizados). 
Essa intervenção será levada a cabo por entidades do concelho (poder político local, entidades com 
intervenção na área da juventude) e por jovens da comunidade em geral e da comunidade de resi-
dência dessas mesmas zonas da periferia, que pelas suas competências, são considerados agentes de 
mudança.
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Em 2ª Linha

Realização de Oficinas/Reuniões de Trabalho com alguns jovens, de modo a apurar de que forma 
sentem a sua cidade, como gostariam que ela fosse e o que fariam para que ela mudasse. Com este 
tipo de trabalho pretende-se levar os jovens a falar no presente e pensar no futuro das suas vidas 
enquanto seres autónomos, livres e intervenientes fundamentais para a mudança e desenvolvimento 
do meio em que vivem.

Estas oficinas foram realizadas no dia 30 de Maio de 2006, e funcionaram do seguinte modo: foram 
estabelecidos contactos com a Escola Secundária da Cidade de Vila Real de Santo António, no sentido 
de esta indicar duas turmas de alunos do mesmo ano, mas com características distintas.

Neste sentido foi realizada uma oficina de trabalho, no período da manhã com uma turma do 9º ano 
de escolaridade, constituída por um grupo de alunos com baixo aproveitamento escolar, com compor-
tamentos desviantes e no geral aparentemente pouco motivados para a prossecução dos estudos e 
desinteressados pelas questões e/ou problemáticas da cidade.

Essa oficina de Trabalho consistiu em divulgar um pequeno questionário pelos alunos em questão, 
antes e depois de um pequeno debate de ideias, cujas perguntas tinham como objectivo, tentar saber 
a suas opiniões acerca de:

“Como sentem a sua cidade”, “Como gostariam que fosse Vila Real de Santo António” e “O que 
fariam para mudar Vila Real de Santo António”.

Foto: Oficinas de Vila Real 
de Santo Antônio, Portugal, 
2006.
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No período da tarde foi realizado o mesmo tipo de actividade mas com um grupo de alunos, também 
eles pertencentes a uma turma do 9º ano de escolaridade, com aproveitamento escolar, com compor-
tamentos ditos “normais” e no geral com ideais e interesses bem definidos.

Foi curioso verificar que os alunos considerados como mais problemáticos apresentaram maior nú-
mero de soluções para algumas problemáticas apresentadas no debate, relativamente aos alunos da 
turma mais conceituada em termos de comportamentos e currículo académico. Os primeiros acabaram 
por se insurgir muito mais preocupados com o meio que os rodeia e sentiram-se muito mais envolvi-
dos nesta dinâmica ao verificarem que as suas ideias e opiniões estavam a ser tidas em consideração.

Outra situação que realçou o trabalho das duas turmas, foi o facto de as mesmas questões trabalhadas 
numa segunda fase, após o debate, terem ainda que não muito significativamente demonstrado algu-
ma evolução e uma motivação diferente, relativamente à abordagem realizada por parte dos jovens, o 
que pode reflectir que o facto de as suas opiniões não terem passado de meras transcrições no papel e 
dos mesmos se terem feito ouvir por alguém fora do meio escolar e mais importante ainda, por alguém 
que de alguma forma faz parte do órgão de gestão máximo do Concelho (Câmara Municipal), tornou 
esta actividade bastante proveitosa onde foi possível retirar estas conclusões.

Os jovens quando se sentem sujeitos da acção, quando se sentem ouvidos e envolvidos na construção 
de soluções, de projectos, apresentam-se muito mais implicados e participativos nessas mesmas ac-
ções (Protagonismo Juvenil).

Foto: Oficinas de Vila Real 
de Santo Antônio, Portugal, 
2006.



147

No seguimento desta Oficina de Trabalho e em relação às questões apresentadas aos jovens, preten-
deu-se também que as mesmas fossem abordadas por algumas entidades do Concelho, nomeadamen-
te dois elementos que representam o poder político a nível local (Presidente e Vereadora do Pelouro 
da Solidariedade, da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António) e um representante de uma 
Instituição de relevante importância (Directora de Serviços da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real 
de Santo António), pois a mesma dispõe de inúmeras valências dedicadas ao trabalho com crianças e 
jovens do concelho, entre outras.

Neste sentido foi possível apurar que as autoridades locais referidas, sentem os problemas do conce-
lho de forma mais geral e estrutural ainda que tenham alguns interesses e projectos comuns relati-
vamente ao exposto pelos jovens, ou seja sentem uma maior necessidade de intervenção a nível de 
construção ou melhoramento das infraestruturas existentes, combate à toxicodependência, mais for-
mação profissional e maior acesso/facilidade na integração dos jovens no mundo laboral, salientando 
a importância do trabalho em parceria – intersectorialidade, como princípio de que o ser humano é 
integral e não fragmentado, logo as políticas públicas deverão ser integradoras.

Os pontos em comum assentam na necessidade de ocupar os tempos livres dos jovens em atividades 
de interesse, dotando-os de responsabilidades, de voz activa no processo de desenvolvimento da 
sua cidade, do seu futuro, como forma de atenuar determinados comportamentos de risco e práticas 
desviantes, promovendo a integração social dos mesmos e dotando-os de um estatuto de cidadania 
plena.

Em 3ª Linha

Realização de Oficinas/Reuniões de Trabalho com o Conselho Nacional para a Promoção do Volunta-
riado e com as entidades de actuação local e regional no sentido de se criar um Banco de Voluntariado 
no Conselho de Vila Real de Santo António e motivar as entidades locais a aceitarem, compreenderem 
e participarem em todo este processo do Voluntariado.

Neste sentido pretende-se envolver todos os agentes locais com responsabilidade civil assim como 
os jovens da nossa cidade (público-alvo), no desenvolvimento de acções de interesse social e comu-
nitário, realizadas de forma desinteressada, no âmbito de projectos, programas e outras formas de 
intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade. Aqui pretende-se mais uma vez 
promover o incentivo à participação social e comunitária dos jovens e agudizar o protagonismo dos 
mesmos. Pretende-se mostrar que a sociedade não existe apenas para “nos servir”, mas que é dever 
do indivíduo “servir” a sociedade de forma desinteressada e cooperativa.

O Projecto “Casa da Juventude”, pretende ainda “utilizar” e formar parte das parcerias existentes 
no Concelho, nomeadamente a Rede Social a qual apresenta-se como sendo uma medida de política 
social que reconhece e incentiva a actuação das redes de solidariedade local no combate à pobreza 
e à exclusão social, e na promoção do desenvolvimento social, definindo-se ainda como sendo um 
instrumento que se rege por quatro (4) princípios, o que refere a existência de intersectorialidade das 
acções pretendidas, nomeadamente:
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 • Integração (convergências de medidas económicas e sociais; convergência de ajustamentos 
entre pessoas, grupos sociais e sociedade; incremento de Projectos de Desenvolvimento Local 
com a participação de todos e na congregação dos recursos de todos);

 • Articulação (complementaridade, conjugação de esforços, construção de uma parceria em 
torno de um objectivo comum);

 • Subsidiariedade (Proximidade aos problemas e às populações; respostas de nível local de 
responsabilidade colectiva, local, regional e nacional);

 • Inovação (multidisciplinaridade, inter-institucionalidade e desburocratização).

5.11.4 Descrição

Este é um Projecto que de início pretende abordar questões de base, muito práticas relativamente às 
problemáticas dos jovens da periferia da cidade, conforme o exposto. Posteriormente (a médio, longo 
prazo) é intenção tornar este espaço numa zona de convívio e lazer, de partilha, de participação no 
poder de decisão a nível local, nacional e para além fronteiras, transmitindo a opinião do grupo alvo, 
mediante a promoção e dinamização de acções inter-institucionais, de intercâmbios juvenis e concre-
tização de Projectos de Vida Saudáveis.

A utilização de um Sistema de Informação Georreferenciado neste projecto, será de extrema impor-
tância na medida em que, como já foi referido no início deste documento, as situações de risco e de 
exclusão social dos jovens da periferia urbana já detectadas, apresentam-se em número crescente e 
verdadeiramente preocupante relativamente à dimensão do nosso concelho. A sinalização dessas situ-
ações de forma mais clara, urgente e precisa, como meio de definir estratégias de actuação, permitirá 
maior facilidade no manuseamento da informação que diariamente se produz e trabalha.

A realização de mapas de exclusão e inclusão dos mesmos nas mais diversas vertentes, entre outras 
situações, torna-se prioritário e permitirá um maior estímulo ao desenvolvimento e utilização das ba-
ses de dados e informações já existentes que muitas das vezes não têm a utilização devida por falta 
de meios adequados na organização dos dados.

Por outro lado, a utilização de indicadores de territorialidade e espacialidade com que nos deparamos 
diariamente e o facto de poder lidar com a focalização do potencial que existe torna-se muito mais efi-
caz e produtivo se existirem os meios para que a informação existente seja devidamente trabalhada.

Dentro das zonas consideradas como prioritárias, existe a necessidade de determinar quais as zonas 
mais vulneráveis, considerando as suas características e quais as áreas mais críticas. Em consequência 
dessa análise poderá afectar-se determinados recursos em detrimento de outros, promovendo a ren-
tabilização dos mesmos e por conseguinte o sucesso de um projecto.
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5.11.5 Situação do projecto em Julho de 2007

As actividades com os jovens têm ocorrido com alguma dinâmica e adquirem importância crescente. Com a 
sua consolidação pretende-se que os jovens se consciencializem da importância de contarem com um espaço 
próprio, destinando-se então local físico para abrigar a “Casa da Juventude”. De acordo com os objectivos do 
projecto, as acções são planejadas e executadas tendo em vista propiciar aos jovens não apenas a tomada 
de conhecimento da realidade que os cerca, mas a sua participação em acções voltadas para a melhoria da 
comunidade e das condições de vida da população local, inclusive na etapa de tomada de decisões.

Para promover o encontro entre oferta e procura existe já um Banco de Voluntariado para jovens do 
Concelho, com atividades nas áreas do desporto, cultura, lazer e outras. Há também uma linha de 
ações voltadas para incentivar as relações intergeracionais assim como a humanização do atendimen-
to nos serviços públicos de saúde.

Durante os meses de verão o município desenvolve o projecto “Uma praia para todos”  no qual é 
prestado apoio por esses jovens voluntários a pessoas com mobilidade reduzida para a realização de 
actividades terapêuticas (sob supervisão de pessoal qualificado) e lúdicas. Esses jovens voluntários 
actuam também junto das crianças que se deslocam às praias do nosso Concelho, proporcionando-
lhes actividades lúdico-pedagógicas e de lazer.

Foto: Oficinas de Vila Real 
de Santo Antônio, Portugal, 
2006.

Está prevista a realização, por um período de dois anos, do Projecto “Escolhas Vivas”, que se caracte-
riza como um projecto de intervenção social complementar, cujos objectivos consistem em: promover 
novas oportunidades de ocupação e inserção a crianças e jovens em situação de rua, reduzindo os 
índices de criminalidade; combatendo o abandono e a evasão escolar, através da adopção de novas 
formas de aprendizagem e estímulo à integração dos jovens na comunidade escolar, promovendo 
ainda a inclusão digital de jovens, proporcionando-lhes um maior contacto com novas tecnologias e 
estimulando o gosto pela busca do conhecimento.
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6 PROJETO B E DE GOIÂNIA (BRASIL)

Leonardo Mariano Reis

6.1 CONSÓRCIO SOCIAL DA JUVENTUDE DE GOIÂNIA – GENTE CIDADÃ

O Consórcio Social da Juventude de Goiânia - GENTE CIDADÃ é uma ação do Programa Nacional Pri-
meiro Emprego (PNPE), que busca alcançar jovens com dificuldade em ter acesso ao Sistema Nacional 
de Emprego – SINE, em virtude de suas condições sócio-econômicas. 

Tem como meta a formação de 500 jovens, prioritariamente mulheres, na faixa etária dos 16 aos 24 
anos, com pouco acesso a conhecimentos e recursos mínimos necessários ao seu ingresso no mundo 
do trabalho, com a conseqüente inserção de no mínimo 150 destes jovens no mercado, via empregos 
formais e/ou ocupações alternativas, geradoras de renda.

O Consórcio Social da Juventude de Goiânia - GENTE CIDADÃ tem como maior desafio desenvolver 
uma tecnologia social capaz de oferecer a jovens do sexo feminino e masculino condições reais de 
se inserirem no mundo do trabalho a partir de um processo de formação e qualificação que priorize 
a promoção da equidade de gênero, inspirando-se no humanismo, nos valores éticos e sociais e na 
cultura da paz.

Foto: Consórcio Social da 
Juventude. Goiânia, Brasil, 
2006.
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O foco na temática gênero se justifica, segundo uma pesquisa encomendada pela Assessoria para Assuntos 
da Juventude do município de Goiânia e desenvolvida pela Universidade Católica de Goiás em 2001, em 
dados do IBGE que apontam que 22,1% da população de Goiânia, o equivalente a 221.000 pessoas, são jo-
vens de 15 a 24 anos de idade. Desse total, 51% do sexo feminino e 49% do sexo masculino. Na distribuição 
etária, 40% tem, conforme a fonte indicada, entre 15 e 18 anos e 60% de 19 a 24 anos. A pesquisa não fez 
um levantamento por sexo da situação econômica dos jovens, mas apontou o perfil econômico por classes 
sociais. Nas classes C,D, e E  encontram-se 69,4% dos jovens goianienses, sendo 35,8% na C; 28,3% na D 
e 5,3% na E. O rendimento familiar médio dos jovens é de até 5 salários mínimos. Os 5,3% dos jovens da 
classe E são os que contam com uma renda familiar de até um salário mínimo; 15,8% dos jovens detêm um 
rendimento familiar médio de 1 a 2 salários; 22,1% contam com mais de 2 até 3 salários mínimos e 16,6% 
do jovens vivem numa família com renda que varia de mais de 3 até 5 salários mínimos mensais.

A pesquisa revela ainda que 34,8% dos jovens não completaram o segundo grau; 30,4% cursaram alguma 
série da 5ª a 8ª, demonstrando uma grande defasagem idade/série e 0,3% não tem nenhum grau de ins-
trução. Outro dado que deve orientar a ação do Consórcio Social em Goiânia é a maternidade/paternidade: 
20,8% dos jovens pesquisados têm filhos e destes 29,6% têm de 2 a 4 filhos. No quesito emprego, 27,6% 
estão desempregados e 9,3% procuram o primeiro emprego. Essa realidade parece influenciar diretamente 
a concepção do que é ser jovem para aqueles que estão classificados economicamente nas classes C, D e E. 
Enquanto para os jovens das classes A e B ser jovem é significado de liberdade, aprendizado, lazer e novas 
relações sociais, para os demais juventude equivale a uma fase de identificação com a irresponsabilidade, 
a insegurança, a violência e a falta de maturidade e oportunidade para se constituir um ser respeitável.

O Consórcio Social da Juventude de Goiânia - GENTE CIDADÃ irá somar experiências e esforços visando 
apropriar-se da maturidade das ONGs que já atuam com a inserção no mundo do trabalho e com a forma-
ção de jovens, da disposição do empresariado em ser parceiro de um projeto diferenciado e da confiança 
do governo na sociedade civil para enfrentar o desafio de oferecer às jovens e aos jovens por ele assistidos 
a oportunidade de cultivar novas perspectivas na vida e conseqüentemente ampliar as suas possibilidades 
de se realizar como pessoa e como membro de uma comunidade. 

Foto: Consórcio Social da 
Juventude. Goiânia, Brasil, 
2006.



153

Os programas a serem desenvolvidos por este projeto foram pensados com o intuito de priorizar o atendi-
mento a jovens do sexo feminino, mesmo tendo-se a clareza de que discutir relações de gênero é diferente de 
discutir as particularidades exclusivas ao campo do feminino. Linguagem, oficinas, recursos didáticos, contato 
com empresariado, possibilidades de empreendimentos solidários e auto-emprego tudo tem que ser pensado 
sob a ótica das relações de gênero com o enfoque principal no feminino. Isso pode significar um processo 
natural de seleção e até restringir a participação de possíveis parceiros neste projeto, porém as organizações 
articuladas em torno do Consórcio estão convencidas de que essa experiência ímpar de trabalho em rede com 
jovens, sob a ótica de gênero surtirá resultados altamente significativos para todos e todas que se envolverem 
neste processo, especialmente para as jovens e os jovens que serão atores principais desta idéia.

O Consórcio Social da Juventude de Goiânia - GENTE CIDADÃ é uma parceria da Prefeitura de Goiânia 
através da Assessoria Especial para Assuntos da Juventude com o Governo Federal. Neste modelo de 
gestão, os Consórcios Sociais da Juventude são organizados pela sociedade civil (organizações não-
governamentais, movimentos sociais e organizações da juventude).

ENTIDADES INTERVENIENTES

Correspondem às Entidades da sociedade civil que implementam as ações específicas 
articuladas no plano de trabalho e executadas com o acompanhamento do Conselho 
Deliberativo. 

AGARC
Associação Goiana de Atualização e Realização 
do Cidadão

CECAJE
Centro Espírita 
Caminheiros de Jesus

MOVIMENTO
Movimento de Resgate da Identidade Cultural

OSCEIA
Obras Sociais do Centro Espírita Irmão áureo

OSCEOC
Obras Sociais do Centro Espírita O Consolador

SPAR
Arquidiocese de Goiânia e Pastorais da 
Juventude

ENTIDADES PARCEIRAS

Os órgãos públicos, os organismos de financiamento e de cooperação, as instituições 
do setor privado, as organizações paraestatais, serão interlocutores e parceiros da 
sociedade civil, na implementação do Programa e terão papel fundamental na orientação 
estratégica e direcionamento da Política.

ACEDEVIDA 
Associação de Cristãos Evangélicos em Defesa 
da Vida.

ASSESSORIA DA MULHER
Prefeitura de Goiânia

BANCO DO BRASIL
CAJU
Casa da Juventude
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CECOM
Centro de Educação Comunitária de Meninos e 
Meninas

CDI
Centro de Democratização da Informática

CIDADÃO 2000
CDT
Centro de Treinamento Comunitário

DRT
Delegacia Regional do Trabalho

FUNDEC
Prefeitura de Goiânia

IBRACE
Instituto Brasil Central

MOVIMENTO
Movimento e Ação Instituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SET
Secretaria Estadual do Trabalho

Regiões e número de jovens atendidos:

Para a escolha dos cursos oferecidos foi feito junto a algumas entidades de classe e empresários uma 
consulta sobre as demandas de profissionais que a cidade oferece. A partir dessa percepção foram 
escolhidos os cursos e seus conteúdos que mais se aproximam das possibilidades reais de inserção do 
jovem no mercado de trabalho.

As oficinas profissionalizantes desta primeira etapa contemplam: 

OFICINAS PROFISSIONAIS CBO QTDE

Artesão / bordados em pedraria 2624-05 20

Auxiliar de produção audiovisual 3725-05 20

Garçon / garçonete 5134-15 40

Manutenção de computadores e equipamentos 3132-15 20

Profissional de beleza 5161-10 20

Profissional de corte costura e customização 7632-10 45

Profissional da cozinha 5132-05 20

Profissional de marcenaria 7711-05 20
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Profissional de panificação e confeitaria 8483-05 25

Profissional de teleatendimento 4223-10 70

Profissional do varejo 5211-10 180

Secretária / recepcionista 4221-05 20

Estas oficinas estão sendo ministradas pelas Entidades, conforme abaixo:

OR ENTIDADES
JOVENS

QTDE  % 
SEXO

M F

1
ACEDEVIDA

Bairro Capuava
85 17% 41 44

2
AGARC

Setor Coimbra
160 32% 50 110

3
CECAJE

Residencial Itaipu
40 8% 11 29

4
MOVIMENTO

Jardim Novo Mundo
25 5% 14 11

5
SPAR

Parque dos Buritis
30 6% 7 23

6
OSCEIA

Jardim Nova Esperança
120 24% 58 62

7
OSCEOC

Parque Amendoeiras
40 8% 12 28

TOTAL 500   193 307

Em % 100% 100% 39% 61%
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Quem é beneficiado com esse projeto e o porquê dessa escolha:

Jovens de ambos os sexos, prioritariamente mulheres, na faixa dos 16 aos 24 anos, desempregadas(os) 
ou precariamente ocupados que se enquadram em uma ou mais das seguintes situações:

 • Renda familiar per capita de até ½ salário mínimo;

 • Mães solteiras;

 • Risco eminente de prostituição;

 • Analfabetismo(os) e/ou com educação básica;

 • Moradora(o) de rua e/ou  abandono familiar;

 • Conflito com a lei e/ou outras formas de risco social;

 • Portadoras(es) de necessidades especiais;

 • Afro-descendentes; indígenas, homossexuais e/ou jovens oriundos de qualquer segmento so-
cial  tradicionalmente excluído.

Benefícios

 • Fortalecer a rede de entidades que compõem o Consórcio Social de Goiânia, oferecendo cur-
sos na área de gestão, captação de recursos, empreendedorismo solidário, relações de gênero;

 • Atender com os programas de formação 500 jovens num prazo de seis meses;

 • Assegurar a inserção no mundo do trabalho de, no mínimo, 30% das(os) jovens atendidas 
pelo Programa;

Representação gráfica

Ace de Vida

Agarc

Cecaje

Movimento

Spar

Osceia

Osceoc
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 • Instalar o Centro da Juventude em local de fácil acesso, que possibilite a convergência das 
várias ações realizadas na base social das Instituições que estão articuladas no Consórcio 
Social da Juventude.

COMO O CONSÓRCIO PREPARA O JOVEM PARA O MERCADO DE TRABALHO E SOCIEDADE

MODELO OPERACIONAL

O programa será executado observando-se os seguintes procedimentos:

1) Cadastro e seleção de jovens:

As jovens e os jovens poderão fazer os seus cadastros em qualquer uma das entidades parceiras, 
incluindo o Centro da Juventude. A partir do cadastro será realizada a avaliação socioeconômica dos 
inscritos, os quais passarão por entrevistas com profissionais da área de assistência social e/ou psico-
logia. As jovens selecionadas deverão, prioritariamente, participar do Programa na unidade do Con-
sórcio mais próximo a sua residência.

2) Programa de Trabalho:

Serão trabalhadas 400 horas de formação, sendo 140 horas de formação básica (educação para 
vida), 60 horas de inclusão digital e  200 horas de formação profissional (educação para o mundo do 
trabalho).

3) Monitoramento e avaliação:

Existe uma equipe para administrar as ações do Consórcio, formada por Coordenação Geral, Coor-
denação Administrativo/Financeiro, Coordenação de Monitoramento e Coordenação de Inserção no 
Mercado de Trabalho.

O monitoramento é realizado a partir de planilhas e cronogramas de execução pré-estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – TEM. A equipe de monitoramento acompanha a execução dos 
trabalhos em cada ONG e preenche esses dados que serão enviados ao TEM. Dados do tipo: qualidade 
do material pedagógico, qualidade do lanche, qualidade do ambiente, qualidade dos instrutores e 
coordenadores e a qualidade do conteúdo ministrado. 

4) Ouvidoria: 

O Consórcio constituirá um sistema de ouvidoria constituído pelos próprios jovens, membros da comu-
nidade ou entidade ligada à juventude com o intuito de assegurar a todos os segmentos envolvidos 
com a execução do Programa, bem como à sociedade, um canal de comunicação com a Rede. A Ouvi-
doria será um dos instrumentos do processo de monitoramento e avaliação do Consórcio.
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5) Encaminhamento para o mundo do trabalho:

O Consórcio com toda sua rede se encarregará da prospecção de vagas no mercado formal.  As(os) 
jovens com perfil para o empreendedorismo serão orientadas, ao findar das 340h iniciais, a se organi-
zarem em associações, grupos solidários, auto-emprego ou outras formas afins. Para essas jovens as 
últimas 60h do programa serão dedicadas ao aprimoramento e acompanhamento do processo organi-
zacional do empreendimento. Sendo renovado o projeto, o Consórcio se compromete em acompanhar 
as(os) egressas desta primeira etapa que estiverem no auto-emprego e no empreendedorismo.

6.2 RELATÓRIO DA OFICINA “RETRATOS DA JUVENTUDE GOIANENSE” 

Realizada dia 31 de maio de 2006

Relatório Oficial 

Projeto URB-AL

“Potencialização do Uso de Sistemas de Informação Georreferenciados nos Projetos de 
Combate à Pobreza de Jovens da Periferia Urbana.” 

Palestrantes:

1. Dr. Leonardo Mariano Reis

Assessor Municipal da Juventude

Vice Presidente Regional de Gestores Municipais de Juventude

2. Francisco Junior

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

3. Roni Cavalcante

Coordenador do Consorcio Social da Juventude

4.Lourival Rodrigues da Silva

Coordenador Geral da Casa da Juventude Pe. Burnier 

Dr. Leonardo Mariano Reis iniciou o evento explicando o que é o Programa URB-AL e qual a sua 
importância para a cidade de Goiânia e demais cidades sócias.  Explicou os princípios e os eixos do 
projeto(Segue Apresentação Power Point em Anexo).



159Dr. Leonardo Reis passou a palavra para o Secretário Francisco Junior, que falou de sua experiência 
junto ao projeto URB-AL ao qual também participa com o Tema “Combate a Pobreza”. Falou sobre sua 
experiência internacional com o projeto e aproveitou para elogiar o mesmo.

Dr.Francisco Junior passou a palavra para Roni Cavalcante, que por sua vez falou sobre o Consórcio 
Social da Juventude (Projeto Base da Prefeitura de Goiânia junto ao Programa URB-AL).

Foto: Oficina “Retratos da 
Juventude Goianense”. 
Goiânia, Brasil, 2006.

Foto: Oficina “Retratos da 
Juventude Goianense”. 
Goiânia, Brasil, 2006.
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Roni explicou as diretrizes do programa e quais as metas a serem cumpridas. É bom lembrar que dos 500 
jovens formados através do Programa em Maio de 2006, 80 já estão trabalhando com emprego formal.

Roni passou a palavra para o senhor Lourival da Silva, que por sua vez nos ministrou uma palestra 
sobre jovens com dados bastante interessantes. 

Através desta oficina surgiu o estudo abaixo:

6.2.1 Juventude: Sujeitos de Direito em uma Realidade de Pobreza

Lourival Rodrigues da Silva

Despindo-se de visões e preconceitos

Para compreender em primeiro lugar devemos entrar no mundo da juventude. Evitar cair nos precon-
ceitos ou reforçar idéias do senso comum: “a juventude não quer nada com nada”, “a juventude é 
violenta”, “a juventude é consumista”. Exige olhar atento para evitar a ingenuidade de vê-los como 
culpados do contexto de um mundo pós-moderno e globalizado. Cuidar para não responsabilizá-los e 
lhes dar o papel de únicos responsáveis pelas mudanças e transformações necessárias na sociedade. 
Falar de juventude exige ter uma abordagem conceitual para além do estado de espírito, de ânimo, 
energia e força. 

Concepções de Juventude

A juventude tem sido marcada na sociedade por diferentes visões conceituais

 • Juventude fase em que se tem permissão para viver com mais intensidade os questiona-
mentos, discernimentos, entendimentos, sonhos. No geral cobra-se da juventude uma postura 
de compromisso e responsabilidade. O tempo da juventude está marcado pela questão das 
transformações no corpo, que está deixando de ser infantil e se constituindo como um corpo 
que se tornará adulto, acompanhadas de reflexões pessoais que interferem na construção de 
sua identidade. 

 • A juventude é marcada centralmente por processos de desenvolvimento, da sua breve passa-
gem da infância para a maturidade, com a tarefa exclusiva de preparação para a vida adulta. 
É tempo das alterações hormonais que passam a influenciar psicologicamente e de maneira 
drástica a pessoa do jovem. 

 • É comum, hoje, a constatação de que as questões de alimentação, de comportamento social 
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e a qualidade de vida afetiva também interferem no amadurecimento e no prolongamento da 
juventude. A juventude, tida como momento de descoberta de valores culturais e espirituais. 
É o tempo dado para as pessoas viverem e acomodar as crises de reforma ou de inquietação 
pessoal, social, familiar e religiosa. 

 • É a fase da vida em que a pessoa é portadora de força renovadora, que motiva os jovens a 
construírem novidades e enfrentarem desafios. É o tempo em que os jovens enfrentam o desa-
fio de se adaptarem a um mundo totalmente diferente do que haviam enfrentado na infância. 

 • A conceituação de juventude passa pela condição e o contexto atual em que vivem os jovens 
no Brasil. Esta condição é dada pelo fato de os jovens estarem vivendo um período específico 
do ciclo da vida, em um dado momento cultural, histórico. 

 • É na etapa da juventude que se processa a passagem da condição de dependência que os 
jovens têm em relação a sua família original, para que tenham autonomia. É quando a “pes-
soa torna-se capaz de produzir (trabalhar), reproduzir-se (ter filhos e criá-los), manter-se e 
promover-se a outros, participar plenamente da vida social com direitos e responsabilidades” 
(JUVENTUDE, 2004, p. 10).

 • A sociedade cria em seus sistemas padrões ideais de “adultos”. O ideal de adulto provoca e 
exige da sociedade demonstrações de potencialidades, justiça e moral. Essas são condições 
plenas para se adquirir status. 

Brasil

Segundo dados do censo do IBGE 2000, dos 169,7 milhões de habitantes no país, 34 milhões se 
enquadram na faixa etária de 15 a 24 anos, o que corresponde a 20% da população. Há no Brasil 21 
milhões de adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos incompletos. Incluídos os brasileiros entre 25 
e 29 nove anos (13,8 milhões), também classificados como jovens adultos, chega-se a 47,9 milhões de 
cidadãos (28,2% do total da população). 

Goiânia Fonte: IBGE/Censo 2000

Área 724,08 Km²

População total
1.093.007  hab.
1.167.659 S. Saúde

Urbana
1.085.806 hab.
1.154.505 S. Saúde

Rural
7.201 hab.
6.674 S. Saúde

No Censo de 2000, os 5 milhões de habitantes se dividiam, conforme autodeclaração, em brancos 
(50,7%), pardos (43,4%), pretos (4,5%) e amarelos (0,24%). Desse total de habitantes, 3,7 milhões 



162

são nascidos em Goiás e 1,3 milhão são nascidos em outros Estados. 331 mil são de MG; 188 mil, da 
BA; 129 mil, do DF; 88 mil, do MA; 78 mil, de SP; 73 mil, de PI; e 70 mil, do TO. Hoje, quase 20% da po-
pulação urbana de Goiânia vive em situação precária. Segundo dados do Mapa da Exclusão/Inclusão 
de Goiânia “203.299 mil pessoas vivem na pobreza absoluta, o que equivale a 18,6 % da população” 
(Mapa exclusão, 2005)

População jovem - “Perfil da Juventude Goianiense”444

Faixa etária

A população jovem de Goiânia, num total de 241.052 jovens, é formada por uma população quase 
igual com relação ao sexo. 51 % feminino, 49 % masculino. Em relação à idade, 40 % da população, 
de 15 a 24 anos - o que significa um total de 96.420 pessoas - está entre 15 e 18 anos; 60 %, isto é, 
144.631 pessoas, está entre 19 e 24 anos. 

CONSEQÜÊNCIA DA REALIDADE SOCIAL SOBRE A VIDA DOS/AS JOVENS GOIANOS/AS

Classe social

A distribuição da população jovem goianiense, segundo critérios econômicos estabelecidos pela As-
sociação Nacional de Empresas de Pesquisa (ANEP), se dá através de cinco classes econômicas: A, B, 
C, D e E, sendo A e B consideradas de classe alta e média e C, D, E de classes populares. Os jovens 
pertencentes às classes populares (C, D e E) representam mais de dois terços da população jovem, 
somando um total de 69,4%, isto é, 167.290 pessoas. Os jovens de classe alta/média somam 30,6%, 
isto é, 73.761 pessoas. 

Escolaridade

Quanto ao grau de escolaridade, a maior parte dos jovens entrevistados, 34,8% tem o grau de es-
colaridade de nível médio incompleto. 63,6% do total, isto é, 153.309 encontram-se, no momento, 
estudando. Significa que 87.743 jovens de 15 a 24 anos, da cidade de Goiânia, não estão estudando. É 
grande o índice de abandono da escola, pois 36,1% dos jovens, isto é, 87.019 dos jovens que iniciaram 
seus estudos, os interromperam. Os dois motivos mais fortes são a falta de tempo devido ao trabalho 
(31,3%) e a falta de interesse ou a descrença no estudo (25,8%). 

Significa que 62.191 jovens deixaram de estudar porque o que lhes era oferecido não interessava ou 
julgavam insatisfatório. Acrescenta-se a isso o fato de 111.607 de jovens terem que estudar de noite. O 

44. Pesquisa realizada 
em 2001 pela Assessoria 
Municipal de Assuntos da 
Juventude, da Prefeitura de 
Goiânia.
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índice de evasão é mais acentuado em relação ao sexo feminino e em relação às classes C, D e E. Outro 
dado mostra que, desses jovens, somente 4.097 tem o grau superior completo ou pós-graduação.

A pesquisa mostra que 48,1% dos jovens, isto é, 115.946 pessoas de 15 a 24 anos estão trabalhando. 
Existe segundo o Mapa da Exclusão 1.210 jovens não alfabetizados na faixa etária de 15 a 19 anos.

Trabalho

Existe hoje uma falta de vagas e de mudanças nas relações de trabalho e, com a modernização, a 
tecnologia, a precarização do trabalho, a falta de vagas nos postos formais, o que leva a juventude a 
buscar alternativas para a sobrevivência. 

Muitas vezes, a solução encontrada é o mercado informal, podendo, em alguns casos, os jovens serem 
aliciados pelo narcotráfico, levando-os ao uso de drogas, à marginalidade, à formação de gangues, 
ao alcoolismo, migrações, êxodo rural, crime, violência, à exploração do trabalho infanto juvenil e ao 
trabalho escravo. 

Toda essa conjuntura leva os jovens à constante procura e à migração interna e externa. Segundo o 
Censo de 2000 do IBGE 40% dos jovens brasileiros vivem em famílias sem rendimento ou com renda 
de até meio salário mínimo. 

Eles representam 50% dos desempregados do país. Na maioria das vezes sem experiência e pressio-
nados pela forte concorrência, os jovens aceitam empregos sem carteira assinada. As regiões que têm 
mais jovens trabalhando são Campinas e Noroeste. Ao passo que 35,6% tem carteira assinada, 40,5% 
trabalham sem esta carteira. Cerca de 59,8%, isto é, 144.149 jovens, têm um rendimento familiar 
mensal médio de até cinco salários mínimos.

Cerca de 82.680 jovens de 15 a 24 anos têm uma renda mensal correspondente a um salário mínimo. 
Este dado revela-se mais grave ainda considerando que a maioria dos jovens reside em casas com o 
número médio de quatro pessoas. 

Violência 

No Brasil, de 1993 a 2002, o número de homicídios de jovens de 15 a 24 anos  
aumentou em 88%. Só em 2003, mais de 16 mil brasileiros nessa faixa etária  
foram assassinados. Além disso, a taxa de homicídios de afrodescendentes é  
74% maior do que a média de brancos da mesma idade e a morte por arma de fogo já constitui a 
principal causa entre a juventude. A maioria das vítimas de assassinato no país são jovens, pobres e 
negros, principalmente das periferias das grandes cidades. 

Em Goiânia esses índices não são diferentes. É sabido por todos o aumento de violência e do extermínio 
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de jovens na periferia de Goiânia e do entorno. A juventude é a principal vítima dos acidentes de trân-
sito, dos grupos de extermínio e da violência policial. Essa violência contra a juventude é aprovada 
pela sociedade que legitima o aparato do estado na repressão da juventude. São jovens que ninguém 
se importa. Há uma intolerância à diversidade comprovada nos constantes atos de violência contra a 
mulher, homossexuais, moradores de rua... 

Dados do IBGE mostram o crescimento de homicídios entre 15 e 24 anos.

Os casos de assassinatos de jovens de 15 a 24 anos de idade no Estado de Goiás cresceram quase 72% 
entre 1991 e 2000. No mesmo período, a taxa de homicídios por arma de fogo entre homens nessa 
mesma faixa etária passou de 30,79 para 52,9 por grupo de 100 mil habitantes. 

A análise comparativa dos dados do IBGE revela que nos anos 80 os acidentes de trânsito eram a prin-
cipal causa externa das mortes masculinas. Já na década de 90, os homicídios assumiram a liderança, 
situação que vem crescendo a cada ano. Os jovens vêm sendo alvos prioritários da violência urbana. 
“Esse crescimento das mortes violentas, por assassinato, mostra a situação de vulnerabilidade em que 
os jovens se encontram na sociedade”.

Os índices também comprovam a latente falta de políticas públicas para a juventude nas áreas de la-
zer, trabalho e engajamento na construção democrática da sociedade. “Grande parte dessa violência é 
impulsionada pela falta de expectativa e de possibilidades para nossa juventude”, a pobreza, por si só, 
não leva à violência.  Falta de expectativa de melhora muitas vezes leva os jovens a buscar alternativas 
mais arriscadas, como o tráfico de drogas e outros tipos de crime”, observa. 

A questão das drogas para a juventude está ligada a mitos e símbolos. Os jovens conhecem a perversa 
conexão do narcotráfico, não localizada e que funciona como rede no mundo todo. Os jovens estão 
afetados pelo narcotráfico mas é pequena a quantidade de jovens que estão envolvidos tanto no 
consumo quanto no tráfico. O álcool é bem mais grave. O certo é que há discriminação pelo local de 
moradia, considerando a conexão do local com pobreza, armamento e narcotráfico.

Essas visões fazem com que jovens das periferias sejam tidos como de comportamentos transgresso-
res às regras e considerados por muitos como irresponsáveis e delinqüentes. Os meios de comunicação 
contribuem para que a juventude seja vista assim, pois se preocupam em enfatizar o sensacionalismo, 
a exploração e o medo, os conflitos, impondo temor e insuflando as pessoas – vide os programa de 
rádio e TV. A mídia opera com o senso comum e superdimensiona a sensação de insegurança.

A idade média nas penitenciárias brasileiras é inferior a 24 anos. “Os jovens também estão indo para a 
cadeia”. “Tanto como agressor quanto como agredido, ele deve ser alvo das políticas públicas ou essa 
tendência de aumento vai se manter”. Os dados revelam a predominância dos crimes contra a vida 
entre os homens: a taxa de homicídios por armas de fogo em Goiás é de 52,9 por 100 mil habitantes 
entre os homens, contra 5,6 entre as mulheres.

A mídia opera com o senso comum e superdimensiona a sensação de insegurança. O índice da po-
pulação favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é de 88,1%, e das pessoas que 
disseram contrárias é de 9,3455. 

A Casa da Juventude Pe. Burnier, em Goiânia-GO, um Instituto de Formação, assessoria e pesquisa 

45. Segundo a Pesquisa 
CNT/Sensus, divulgada em 
8/12/2003.
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em juventude, realizou uma consulta com diversos grupos de jovens, em várias localidades, sobre o 
tema da redução da idade penal. Os índices ficam entre 30% a 60% dos favoráveis ao rebaixamento. 
Percebe-se, por esses dados, que aqueles/as que são penalizados/as com a medida acreditam que a 
solução para a violência é o rebaixamento da idade penal. 

Transfere para o campo do direito a resposta única para uma questão que envolve o modo de orga-
nizar a sociedade. Neste caso, as vítimas assumem o programa proposto para suas vidas, acreditando 
que a limpeza acontecerá sempre com “os outros” e nunca com sua pessoa ou membros de suas 
famílias. 

Os mecanismos de construção desta opinião estão articulados para que a população atingida assuma 
a solução em suas próprias histórias. A cultura dominante contribui para a integração da classe pri-
vilegiada e a desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas para a legitimação da ordem 
estabelecida, e isto produz a cultura predominante e dissimula a divisão através da comunicação.

A maioria dos jovens pobres, a partir da sua opinião sobre a redução da idade penal, aceita a ordem 
imposta. 

Os dados das estatísticas da violência contra a juventude e a mudança na forma de organizar o tra-
balho, com evidente exclusão desta categoria social, são indicadores que alertam para um comporta-
mento social onde a juventude pode ser colocada como um grupo com “possibilidade” de expressar a 
fobia da sociedade como inseguranças e medos. 

Neste caso, o desejo de reduzir a maioridade penal vai mais além e provoca a pensar que a proposta 
da redução seja de uma geração. Nestes dados se acrescenta o desaparecimento e execução de pesso-
as e do aumento dos homicídios cometidos por policiais (média de um vírgula dois pessoa por semana, 
nas ruas e até nas residências). Há uma crítica de que existe um número baixo de punição, devido a 
uma série de fatores, especialmente a ausência de provas de envolvimento dos policiais.

A corregedoria-geral da polícia estima que 40% das sindicâncias são arquivadas por falta de provas. 
O Estado de Goiás figura entre os 7 estados que mais ocorrem homicídios cometidos por policiais no 
Brasil. Causados sobretudo pela abordagem  policial. Grande parte dos fatos delituosos cometidos 
por policias ocorrem na periferia de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, sendo que os mesmos não se 
identificam quando das abordagens. Diante desses fatos, familiares de vítimas da violência policial, 
juntamente com organizações de defesa dos direitos humanos, apresentaram à sociedade do Estado 
de Goiás, o Comitê Goiano Pelo Fim da Violência Policial. 

Em um período de pouco mais de dois anos, foram registrados em Goiânia - região metropolitana - 
117 homicídios cuja autoria foi atribuída a policiais militares. Em média significa um assassinato por 
semana. Das 117 vítimas, 57, isto é 48,7% não tinham sequer passagem pela polícia. Nos últimos cin-
co anos foram registradas pela Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 13 pessoas 
desaparecidas em Goiás, denúncias de violência policial, relembrando os tempos da ditadura militar, 
que durante os mais de vinte anos registrou-se oficialmente 15 desaparecimentos. Atualmente são 
18 casos que motivam a existência deste comitê, que têm sua intervenção organizada a partir dos 
seguintes eixos: Organização, Comunicação, Mobilização, Jurídico. 
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Portadores de deficiência 

O Censo 2000 (IBGE) aponta que existem aproximadamente vinte e quatro milhões de cidadãos(as) 
brasileiros(as) com deficiência no Brasil. São 3.605.183 jovens com pelo menos uma deficiência. São 
grupos sociais excluídos dos processos de desenvolvimento socioeconômico e humano do planeta e 
muitos deles vivem abaixo da linha de pobreza devido ao estigma e à discriminação sistemática a qual 
são submetidos. O histórico “ciclo de invisibilidade” é a causa pela qual pessoas com deficiência são 
amplamente excluídas da vida econômica, política e cultural em sociedade. Sem condições de sair de 
casa, de se comunicar, de ter acesso à educação e à vida em comunidade, pessoas com deficiência são 
segregadas e seus direitos humanos e fundamentais não são garantidos.

Concluindo 

Os jovens se organizam a partir da necessidade de resistência e cooperação. No contexto brasileiro 
podem-se perceber várias modalidades de socialização da juventude, que criam toda uma forma de 
se comportar, vestir, falar. Há infinitas juventudes no Brasil, temos um mapa extraordinário e original. 

 • jovens indígenas, 

 • jovens negros, 

 • jovens do movimento hip-hop, 

 • jovens feministas,

 • jovens urbanos e rurais,

 • torcidas organizadas com suas regras e códigos severos de atuação grupal,

 • jovens considerado pelos adultos de rebeldes: skaitistas, Punks, roqueiros. 

Temos uma diversidade de jovens expressiva e que enriquece e torna complexa qualquer discussão 
sobre essa geração. Hoje, os jovens reinventam a forma de participar, reivindicar, questionar os modos 
de vida e gerar espaços de identificação. Os jovens articulam suas demandas específicas de trabalho, 
sexualidade e moradia com aquelas que lhes afetam de maneira fundamental: o lazer, a saúde, a se-
gurança, a educação e a cultura. 

Eles modificam os espaços de seu mundo social, subjetivo e da vida cotidiana e fazem de suas modas 
juvenis estilos e expressões de seus sonhos e utopias de lugar no mundo. É necessária cada vez mais 
a compreensão do universo e das demandas do mundo juvenil para propor políticas públicas que 
venham atender  suas necessidade de inclusão e cidadania na perspectiva do direito. 

As políticas públicas de educação, trabalho, ensino profissional, cultura, esporte, lazer, saúde, seguran-
ça e assistência social, têm estabelecido programas lineares que nem sempre consideram a juventude 
como grupo geracional diferenciado em suas diversidades e especificidade. Existe hoje ainda uma 
ausência de políticas públicas que promovam a inclusão social dos jovens a partir de ações integradas 
e de sua participação cidadã, que assegurem a melhoria da escolaridade; o acesso à profissionalização 
de qualidade; a garantia de uma renda familiar e oportunidade para o primeiro emprego. 
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É hora de buscar respostas nas quais os adolescentes e jovens sejam sujeitos de direitos e garantias. 
Que os preparem para serem inseridos como partes das agendas de governos, das secretárias e da 
atuação dos diversos atores sociais estratégicos que implementam projetos de promoção para que 
estes sejam cidadãos e protagonistas de um Brasil justo. É urgente também assegurar uma visão 
integral das políticas sociais que envolva a juventude e suas organizações na proposição de ações e 
parâmetros que garantam o apoio e a retaguarda desta geração. 

É necessário construir uma política com as diferentes interfaces: carências básicas (moradia, saúde, 
segurança, educação...), intervenções sócio-educativas, preventivas e educativas (drogas, DST,AIDS...) 
tendo a família como transversalidade. Intervenção comportamental (tribos, violência, atendimento 
psicológico, bolsa de estudo, pesquisas, erradicação do analfabetismo, defesa da juventude...), profis-
sionalização, geração de renda e outras.  

Assim é papel de todos/as apoiar as iniciativas juvenis através do engajamento e participações em 
grupos, movimentos sociais, partidos em que estes possam se sentir socializados e protagonista de 
direitos. 

É importante que essas organizações atuem em rede, juntando forças, construindo em conjunto pro-
postas de políticas públicas. Cabe também à juventude a organização o papel do controle social na 
fiscalização da implementação dos projetos. Terá que fazer também acompanhamento ao parlamen-
to, às câmaras e secretarias que desenvolvam programas de juventude. Essa lógica de acompanha-
mento possibilita a articulação da comunidade juvenil para propor mudanças concretas a programas 
ineficientes. 

É necessário promover formação, encontros debates para que as demandas partam da realidade con-
creta, dos desafios juvenis e suas localidades. A juventude sabe que terá que enfrentar o desafio de 
construir seu papel transformador numa sociedade que aponta para a centralização na pessoa e na 
subjetividade, nas quais as reivindicações coletivas não têm tanto sentido. Sabe que mesmo que rece-
ba formação, orientações acerca das esperanças e sonhos, estas não são suficientes nas exigências de 
construir um outro modelo de sociedade. 

Por isso as políticas de juventude têm que se articularem com outros movimentos: mulheres, negros, 
homossexuais, crianças, índios, sem-terra, moradores de rua, catadores de lixo e outros. Pois os jovens 
não estão satisfeitos com a atual sociedade a que pertencem, eles querem um mundo mais próximo 
do modelo da dignidade humana. Acreditam e defendem que as suas experiências grupais lhes pos-
sibilitam adquirir as habilidades e valores necessários para construírem uma outra sociedade a partir 
da presença e do engajamento. 
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7 ANEXOS 

ANEXO I

PEDIDO DE SUBVENÇÃO PARA PROJETO COMUM DE TIPO A

Título:  “Potencialização do uso de sistemas de informação georreferenciados nos projetos de comba-
te à pobreza de jovens da periferia urbana”.

Local: Brasil , Estado de São Paulo, Município de Guarulhos.

Resumo

Este projeto tenciona aparelhar e capacitar as cidades sócias a utilizarem fundamentação empírica 
e territorializada como insumos para o planejamento e a avaliação de projetos sociais de combate à 
pobreza, tomando como piloto o segmento social dos jovens de 15 a 24 anos residentes nas periferias 
de grandes concentrações urbanas e de cidades médias.

Sua idéia central reside em consolidar equipes de trabalho internas às administrações municipais 
envolvidas para intercambiarem experiências, apropriarem-se do conjunto de referências já existentes 
nas cidades sócias e trabalharem essas informações de forma participativa, com o intuito de transfor-
má-las em subsídios para o planejamento de projetos específicos, como é o caso deste projeto voltado 
à inclusão de jovens de periferia.

Objetivos

Objetivo global

Dotar os projetos de combate à pobreza nas grandes concentrações urbanas e em cidades médias, de 
base empírica e territorializada, tomando como piloto os projetos voltados à inclusão de jovens de 
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periferia urbana e contribuindo desta forma para a melhoria dos projetos sociais para jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos.

Objetivo específico

Operacionalizar e intercambiar as informações sistematizadas e territorializadas existentes nos mu-
nicípios, de modo a adequá-las para servirem de insumos ao planejamento e avaliação de projetos 
voltados à inclusão de jovens de periferia urbana, tendo como foco a capacitação de formuladores 
e gestores para que possam utilizar esse instrumental para traduzir as demandas – identificadas de 
forma interativa com grupos de jovens – em projetos sociais.

Justificativa

(a) Identificação das necessidades e obstáculos detectados nos países beneficiários

 Durante as duas últimas décadas, a pobreza urbana aumentou em volume e complexidade no cenário 
mundial e, especialmente, na América Latina. Esse fenômeno pode ser explicado pelos desequilíbrios 
estruturais gerados pelo padrão de desenvolvimento prevalecente. O intenso ritmo de concentração 
populacional nas cidades, a heterogeneidade estrutural e o comportamento do mercado de trabalho 
urbano – onde se destaca importante proporção de trabalhadores não assalariados – aliados aos altos 
índices de atividades da economia informal urbana, são provas de que o progresso técnico e os frutos 
da modernização não contemplaram proporções significativas da população das cidades. 

Além disso, verifica-se uma brecha entre a oferta e a demanda de moradia e de serviços urbanos. 
Com a valorização adquirida pelos centros dos grandes conglomerados urbanos, como conseqüência 
da urbanização, provocou-se a expulsão de numerosos habitantes para assentamentos periféricos. 
Aos desequilíbrios estruturais em matéria de acesso à moradia urbana somam-se os desequilíbrios no 
acesso a serviços nas cidades. 

As crises das duas últimas décadas impediram amplos setores urbanos de adquirirem serviços no 
mercado, sobrecarregando a demanda por serviços públicos nas áreas de educação, saúde e serviços 
básicos, num período de restrição fiscal do Estado. Essa combinação negativa, envolvendo elevação da 
demanda e restrição da oferta, tende a configurar uma situação de desequilíbrio crônico. 

O crescimento da pobreza urbana nas duas últimas décadas foi acompanhado por crescente hetero-
geneidade entre seus atores, o que pode ser explicado pelos processos de mobilidade descendente 
desencadeados pela crise. Ao crescimento da pobreza estrutural, agregaram-se importantes contin-
gentes dos denominados novos pobres, caracterizados por uma população com renda inferior à linha 
da pobreza, mas que não apresenta carências críticas em suas necessidades básicas de educação, 
saúde e moradia. 
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A pobreza urbana assim caracterizada está no cerne dos problemas dos municípios sócios deste 
projeto. Constatou-se que estes enfrentam problemas semelhantes, relacionados com as profundas 
desigualdades sócio-territoriais que marcam as periferias urbanas. Preocupadas em assumir a respon-
sabilidade de enfrentar e combater essas questões, as cidades sócias desenvolveram estudos visando 
dimensionar os principais atributos desses desequilíbrios. Essas iniciativas – envolvendo metodologia 
de pesquisa-ação participativa e de planejamento participativo – geraram um conjunto de dados, 
indicadores, índices e mapas sistematizados e territorializados sobre exclusão /inclusão social da po-
pulação, nos diferentes bairros das cidades.

Na verdade, esses estudos foram realizados com dupla finalidade: (a) de um lado, pretendia-se dar iní-
cio a um processo de formação de equipes operacionais locais para discutir e estabelecer um conjunto 
de referências coletivas sobre a questão da exclusão/inclusão social; (b) de outro, gerar informações e 
indicadores georreferenciados que pudessem orientar o processo de tomada de decisão sobre projetos 
sociais, tanto por parte do setor público quanto da sociedade civil organizada. 

Embora essas informações tenham sido divulgadas aos órgãos e entidades integrantes das adminis-
trações municipais envolvidas e, de alguma forma, estejam servindo de apoio ao processo decisório 
governamental, na prática o que se verifica é a não utilização de todo o potencial dos resultados 
desses estudos enquanto instrumental para formulação, implementação e avaliação de projetos so-
ciais. Da mesma forma, também verificou-se que a metodologia de pesquisa ação participativa que 
orientou a maior parte desses estudos também não foi totalmente absorvida no âmbito interno das 
Administrações municipais, ou seja, não evoluiu a ponto de se transformar em processo permanente 
de planejamento participativo de projetos sociais. 

A concepção deste projeto, portanto, originou-se da percepção de que é fundamental maximizar a 
utilização dessas informações sistematizadas e territorializadas já existentes nos municípios como 
subsídios para o planejamento e avaliação de projetos na área social, de forma a obter maior grau 
de precisão – e, portanto, maior efetividade – na ação pública. Da mesma forma, chegou-se à con-
clusão de que seria extremamente importante recuperar o investimento já realizado nesses estudos, 
especificamente no desenvolvimento de metodologias participativas. Daí a preocupação no sentido 
de consolidar equipes dentro das administrações municipais envolvidas, para recuperarem e incorpo-
rarem essas abordagens aos processos de formulação, implementação e avaliação de projetos sociais.    

Paralelamente, existe a intenção de associar esta metodologia de pesquisa-ação e de planejamento 
participativo nas áreas sociais às demais formas de gestão participativa existentes nos Municípios – 
como, por exemplo, o orçamento participativo - mediante envolvimento dos respectivos órgãos muni-
cipais responsáveis. Nesse sentido, este projeto contribuirá também no sentido de estabelecer maior 
sintonia entre as diferentes formas de gestão participativa.

Para dar condições de maior operacionalidade a este projeto, optou-se por focalizar o segmento social 
dos jovens de 15 a 24 anos, residentes nas periferias urbanas das grandes concentrações urbanas e 
cidades médias. Uma vez configurado, esse segmento social passa a constituir objeto de análise deste 
projeto-piloto específico. Partindo do mapeamento da situação de exclusão/inclusão social já configu-
rada para o conjunto da população dos municípios – tenciona-se realizar trabalho de levantamento 
qualitativo para reconhecimento da realidade especifica dessa faixa etária da população, nos diferen-
tes bairros ou distritos das cidades sócias. Trata-se de trabalhar as informações já existentes, de modo 
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a adequá-las para servirem de subsídios ao planejamento e avaliação de projetos sociais, tomando 
como ponto de partida o segmento social dos jovens.

A escolha do segmento da juventude como objeto de análise deste projeto piloto partiu não só do 
reconhecimento de que esse grupo social tem necessidades específicas, mas também da constatação 
de que dentre os setores urbanos afetados por distintas formas de pobreza, os jovens de periferia 
emergem como uma das principais vítimas ou protagonistas de problemas sociais, concentrando-se 
em famílias de baixa renda e sujeitos a elevado risco de marginalidade e de reprodução de domicílios 
com elevada vulnerabilidade econômica e social. 

(b) Lista dos grupos-alvo e estimativa do número esperado de beneficiários diretos ou 
indiretos

Grupos – alvo e beneficiários diretos:

* Cidades sócias do projeto, envolvendo:

 • representantes de autoridades locais eleitas, dirigentes de órgãos Municipais de planejamen-
to e de órgãos responsáveis pela formulação, gestão e avaliação de projetos sociais voltados 
à inclusão de jovens (4 em cada cidade)

 • pessoal técnico municipal envolvido com planejamento de governo e com formulação, im-
plementação e avaliação de projetos sociais em geral e com projetos específicos voltados à 
inclusão de jovens.( 4 equipes em cada cidade)

 • representantes de comitês ou conselhos de assistência social e de defesa dos direitos da 
criança e do adolescente,

 • dirigentes públicos de órgãos responsáveis por formas de gestão participativa instituídas nas 
cidades (como, por exemplo, orçamento participativo)

Beneficiários Indiretos:

* Cidades sócias do projeto, envolvendo:

 • representantes de autoridades locais eleitas, dirigentes de órgãos Municipais de planejamen-
to e de órgãos responsáveis pela formulação, gestão e avaliação de projetos sociais em geral, 
que deverão participar de seminário final de divulgação dos resultados do projeto. (7 em cada 
cidade)

 • pessoal técnico municipal envolvido com planejamento de governo e com formulação, im-
plementação e avaliação de projetos sociais em geral, que deverão participar de reuniões 
técnicas, workshops e também do seminário final do projeto ( 7 equipes em cada cidade)

 • representantes dos demais comitês ou conselhos municipais existentes na área social, a serem 
convidados para o seminário final do projeto ( 8 em cada cidade)

*Cidades interessadas em participar do projeto, mas que não foram inseridas em sua composição final 
(indefinido)



173

* representantes de iniciativas de gestão participativas, voltadas especificamente para jovens em 
outras cidades como, por exemplo, a iniciativa de orçamento participativo específico para jovens da 
cidade de São Paulo e o projeto comum que será submetido por esta cidade à Rede 9 (1) ; 

* população jovem pertencente à faixa etária de 15 a 24 anos, residente nas cidades sócias.

c) Justificação da escolha dos grupos – alvo e das atividades

Desde a instituição da Rede 10 do Programa URB-AL, significativo número de municípios latino-ame-
ricanos e europeus articularam-se em torno do tema da pobreza urbana e da exclusão social. Paralela-
mente, verificou-se maior conscientização a respeito da multidimensionalidade dessa questão, assim 
como de suas novas formas de manifestação, tornando seu enfrentamento cada vez mais complexo e 
exigindo o envolvimento de diferentes atores sociais, ao lado dos governos municipais, que continuam 
assumindo a maioria das iniciativas no âmbito local.

Dentre os municípios que aderiram ao projeto, encontram-se cidades que elegeram o tema da pobreza 
como prioridade a ser enfrentada pelos respectivos governos e que realizaram estudos sobre exclusão/ 
inclusão social, procurando articular políticas sociais com grupos da sociedade civil e adotando formas 
participativas. Nos casos de Guarulhos e Goiânia, ambas cidades desenvolveram mapas de exclusão 
/ inclusão social, tendo chegado a eleger padrões básicos de inclusão social, envolvendo pactuação 
com grupos sociais em torno de objetivos estabelecidos, a partir de análises sobre a realidade local.  

Essas iniciativas, realizadas com o apoio do Instituto Polis, sócio externo deste projeto, constituem 
experiências inovadoras que podem ser intercambiadas e vir a enriquecer a gestão de outras cidades. 
Além disso, estes Municípios avaliam que os resultados alcançados podem ser trabalhados ainda mais, 
de forma a constituírem-se em insumos para o planejamento e a avaliação de projetos sociais. Para 
tanto, elegeram o segmento social da população jovem residente nas periferias urbanas das cidades 
sócias como projeto piloto para esta iniciativa.

Também aderiram ao projeto cidades com menor experiência na construção de indicadores de desi-
gualdades sociais, mas que contam com vontade política para desenvolver práticas deste tipo em suas 
respectivas Administrações locais. Em terceiro lugar, aderiram cidades com experiências de realização 
de análises essencialmente qualitativas sobre a pobreza, como é o caso da Província de Turim, com a 
realização de pesquisa envolvendo tipologia e morfologia da pobreza nova, extrema e não conclama-
da e desenvolvendo modalidades para interceptar e prevenir manifestações desse fenômeno. 

A relação que se pretende estabelecer entre estes diferentes tipos de cidades, com diferentes  expe-
riências, constitui um primeiro canal substantivo de intercâmbio que sustenta o projeto a ser desen-
volvido. Assim sendo, a intenção é que as experiências mais consolidadas possam ser diagnosticadas 
e sistematizadas, de forma a constituir um conjunto de recomendações específicas sobre: (a) novas 
formas de mapear a desigualdade social, articulando distintos atores em torno dessa questão; (b) 
como trabalhar esse conjunto de informações para que possam ser utilizadas como subsídios para 
formulação de projetos específicos, como é o caso deste projeto voltado à inclusão social dos jovens 
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de periferia. Ademais, outro importante produto será sua contribuição enquanto gerador de insumos 
para o planejamento de projetos dirigidos especificamente à inclusão de jovens nas cidades sócias. 

A ênfase na participação implica a necessidade de criar as condições para que estes trabalhos possam 
ser desenvolvidos a partir da interação entre formuladores e gestores de projetos sociais e grupos de 
jovens. Para esta finalidade, o projeto prevê a seleção e capacitação de grupos de jovens monitores 
para atuarem como agentes de mediação entre as equipes das Administrações locais envolvidas e 
grupos de jovens a serem constituídos nos diferentes bairros de periferia das cidades sócias. Além 
disso, estes trabalhos deverão desenvolver-se de forma articulada com as demais formas de gestão 
participativa existentes, como é o caso das experiências de orçamento participativo presentes em 
algumas cidades sócias. 

Outro aspecto relevante a ser destacado é o caráter de exemplaridade de seu conteúdo: na medida em 
que as informações sistematizadas e territorializadas existentes nos municípios forem transformadas 
com sucesso em insumos para planejamento de projetos específicos para jovens, isto significa que 
estas poderão ser adequadas para outros tipos de projetos, dirigidos a outros segmentos sociais. 

É por esta razão que este projeto considera todos os dirigentes e equipes técnicas de órgãos e enti-
dades responsáveis pela formulação, gestão e avaliação de projetos sociais integrantes da Adminis-
tração Pública das cidades sócias como beneficiários indiretos. Daí a intenção de envolver esses ór-
gãos e entidades nas diferentes iniciativas de divulgação a serem realizadas pelo projeto, envolvendo 
workshops e seminários. 

Outros importantes beneficiários indiretos serão os próprios jovens para os quais este projeto se des-
tina. Os benefícios envolvem vários aspectos, a saber: (a) a possibilidade da participação no processo 
de mapeamento de sua própria situação de exclusão, de forma interativa com os setores das Admi-
nistrações envolvidas; (b) a participação no próprio processo de planejamento dos projetos a eles 
destinados; (c) o recebimento dos benefícios advindos desses projetos, enquanto usuários.

(d) Pertinência do projeto em relação aos grupos-alvo

Este projeto foi concebido a partir da constatação de que as cidades sócias enfrentam problemas 
semelhantes, relacionados com as desigualdades sócio-territoriais que marcam as periferias urbanas e 
que também possuem um acúmulo de experiências de identificação e mapeamento das características 
e tendências dos processos de exclusão e inclusão social em curso em seus territórios.  

Algumas dessas iniciativas geraram metodologia de pesquisa-ação participativa e de planejamento 
participativo e também um conjunto de dados, indicadores, índices e mapas de exclusão / inclusão que 
no entanto não foram incorporados, em toda sua potencialidade, pelas Administrações municipais, 
enquanto instrumental para planejamento e avaliação de projetos sociais.

Este projeto vai ao encontro das necessidades das cidades sócias na medida em que pretende recuperar 
e intercambiar experiências que tenham avançado substancialmente no levantamento quantitativo e 
qualitativo dessas desigualdades - envolvendo diagnóstico e sistematização da realidade a partir da 
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perspectiva dos próprios segmentos sociais envolvidos – com o intuito de adequar esses resultados para 
que possam ser utilizados como subsídios ao planejamento de projetos de combate à pobreza urbana

Como resultado, prevê-se a obtenção de maior grau de precisão nos projetos gerados a partir desses 
subsídios, no sentido de que eles devem passar a corresponder, de forma direta, às reais necessidades 
dos segmentos sociais que se pretende alcançar, contribuindo, dessa forma, para o enfrentamento dos 
problemas comuns evidenciados. Como estudo de caso, neste projeto, foi escolhido o segmento dos 
jovens residentes na periferia das cidades sócias. 

A escolha da juventude para ilustrar este projeto piloto também corresponde às necessidades das 
cidades sócias justamente por se tratar de um dos segmentos sociais mais vulneráveis aos problemas 
sociais, localizados em famílias de baixa renda e sujeitos a elevado risco de marginalidade. Alem disso, 
os projetos direcionados aos jovens podem contribuir para reduzir - ou mesmo eliminar - a tendência 
natural de reprodução de domicílios com elevada vulnerabilidade econômica e social. 

O alcance deste projeto compreende, também, a articulação que se estabelece entre: (a)  equipes 
de trabalho internas às Administrações  Pública, que se proponham a trabalhar de forma interativa 
e participativa com grupos de jovens; (b) grupos de monitores de jovens incumbidos de atuar como 
agentes de mediação e (c)  grupos de jovens a serem criados e consolidados nos bairros.  A intenção é 
que a interação estabelecida entre estes atores acabe configurando uma base participativa duradou-
ra. Além disto, o projeto deve gerar vínculos entre as cidades que tenham avançado nesta questão, 
conformando uma rede de relacionamento horizontal em torno da construção de base empírica e 
territorializada tanto para os projetos sociais em geral quanto para os projetos voltados à inclusão de 
jovens em particular.

(e) Pertinência do projeto em relação aos objetivos do programa e da rede temática

Este projeto comum apresenta consistência com os objetivos do programa e da rede temática sob 
várias perspectivas de análise, a saber:

No plano institucional, a participação de duas cidades brasileiras e uma argentina, como Guarulhos, 
Goiânia e Pergamino, ao lado de uma região italiana e uma cidade portuguesa como Turim e Vila 
Real de Santo Antônio, obedece aos critérios de equilíbrio e proporcionalidade entre países e regiões, 
viabilizando o desenvolvimento de metodologias comuns para elaborar diagnósticos, monitorar ex-
periências inovadoras e avaliar resultados. Além disto, estas cidades – assim como a região sócia -, 
tendem a constituir vínculos em torno do intercâmbio e transferência de conhecimentos, experiências 
e promoção de iniciativas comuns.

No plano da metodologia, este projeto deve contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos de 
combate à pobreza em geral e de jovens de periferia em particular, na medida em que se propõe a 
definir um conjunto de indicadores básicos, comuns a todas as cidades, envolvendo identificação dos 
níveis de carência e medidas de exclusão - com participação direta da população envolvida -, como 
apoio ao processo de planejamento e avaliação de projetos sociais, tomando como piloto a situação 
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da juventude da periferia urbana das cidades sócias. 

No plano operacional, tenciona-se assegurar: (a) a divulgação desses indicadores de forma regular e 
sistemática e (b) a organização de eventos para debate e reflexão. Além disso, pretende-se produzir 
relatórios sobre os equipamentos e serviços ofertados pelas cidades sócias, de forma a gerar insumos 
para medir o desempenho obtido no combate à pobreza e à exclusão.

Também no plano do estímulo à cooperação com o terceiro setor, existe a intenção de ampliar a 
busca de parcerias com universidades, instituições de pesquisa, organizações não governamentais e 
especialistas em pobreza urbana, na medida em que este projeto se propõe a incentivar a participação 
social tanto no processo de levantamento quantitativo e qualitativo da situação de exclusão/inclusão 
do segmento social em tela, quanto no planejamento de projetos sociais para seu enfrentamento.

(f) Pertinência do projeto em relação às prioridades do programa e da rede temática

O projeto segue os delineamentos estratégicos da Rede 10 na medida em que se propõe a recuperar 
e aprimorar experiências de mapeamento da situação de exclusão / inclusão territorial das cidades 
sócias, com a finalidade de avançar no sentido de estabelecer base empírica e territorializada para 
apoiar o desenvolvimento de projetos que buscam promover a inclusão social da população, tomando 
como piloto o segmento dos jovens residentes nas periferias urbanas.

Alicerçado em metodologia que busca, de um lado, construir as bases de um processo duradouro de 
participação de segmentos sociais no debate a respeito de sua própria situação de exclusão e, de 
outro, a consolidação de equipes na Administração Pública comprometidas com esse processo de 
integração e participação, este projeto demonstra consonância com o programa e com a Rede 10 não 
somente em relação ao eixo temático escolhido, mas também em relação ao seu compromisso com os 
critérios transversais que perpassam os eixos temáticos e constituem linhas orientadoras desta Rede, 
como: direitos humanos, democracia, controle e participação social e transparência administrativa.

Além disso, a forte ênfase na capacitação de atores governamentais, assim como dos segmentos 
sociais envolvidos – tem como finalidade consolidar grupos operacionais locais duradouros, com com-
petência suficiente para discutir conceitos referenciais para as cidades sócias, envolvendo noções 
sobre exclusão/inclusão social, medidas de discrepâncias e graus de exclusão / inclusão social, padrões 
básicos de inclusão social e leitura territorializada dos processos de exclusão/ inclusão social. Esse 
processo de capacitação e participação cidadã representa um dos aspectos centrais do projeto e cons-
titui importante elemento de sustentação e de fortalecimento das relações entre as Administrações 
municipais e a comunidade.

Descrição detalhada das atividades
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Constituição de equipes

A partir do momento da aprovação do pedido de subvenção, Guarulhos, na qualidade de cidade 
coordenadora, constituirá equipe permanente para coordenação do projeto - composta por um coor-
denador geral, um especialista em políticas públicas, um contador e um assessor administrativo – e 
organizará escritório específico para desenvolvimento dessas atividades, providenciando a necessária 
infra-estrutura para seu funcionamento. 

A Província de Turim atuará como cidade coordenadora adjunta do projeto e organizará equipe perma-
nente para essa finalidade, envolvendo um coordenador adjunto para o projeto e pessoal de apoio. As 
demais cidades sócias também designarão coordenadores locais e pessoal de apoio.

Convênio de cooperação 

Em seqüência, a cidade coordenadora procederá à elaboração de convênio de cooperação com cada 
um dos sócios participantes, definindo as responsabilidades que cada um assume para a execução 
das atividades previstas. Esse convênio será firmado por ocasião do seminário de abertura do projeto.

Seminário de abertura

Este primeiro evento - realizado na cidade coordenadora -, constitui, fundamentalmente, uma reunião 
de coordenação do projeto, envolvendo todos os sócios participantes, com os seguintes objetivos: (a) 
elaborar a programação do projeto; (b) reafirmar a participação e o papel de cada um dos sócios nas 
suas diferentes etapas de execução; (c) celebrar convênio de cooperação entre todos os sócios; (b) 
desenvolver a metodologia do projeto de forma coletiva, com o intuito de homogeneizar conceitos 
e a própria compreensão de todos a respeito das orientações gerais do projeto, abrangendo objeti-
vos gerais e específicos, metodologia, resultados esperados e atividades a executar; (c) intercambiar 
experiências relativas ao uso de sistemas de informação territorializada nos projetos de combate à 
pobreza; (d) intercambiar experiências específicas de projetos dirigidos ao segmento social de jovens 
de periferia; (d) estabelecer as bases para o intercâmbio de informações em rede entre todos os sócios 
participantes, que deverá perdurar durante todo o período de realização do projeto (e) desenvolver 
laços diretos entre todos os participantes.

Visitas de acompanhamento

Estão previstas duas visitas de acompanhamento e intercâmbio de experiências, para fortalecer os 
aspectos metodológicos e apoiar o trabalho de construção quantitativa e qualitativa desenvolvido nas 
cidades sócias. A primeira, envolvendo a cidade de Guarulhos e o Instituto Polis (sócio externo), deverá 
realizar-se por ocasião do seminário de abertura. A segunda, na cidade de Turim, ocorrerá à época do 
segundo seminário, ao final do primeiro ano do projeto.

Intercâmbio de experiências

As atividades de intercâmbio de informações e de experiências entre os sócios participantes, em rede, 
sustentarão e animarão o projeto comum durante todo seu período de duração. Essas atividades 
serão complementadas com as duas visitas técnicas de acompanhamento - já mencionadas - e três 
seminários.
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Interação com outras formas de gestão participativa

Em razão de este projeto adotar a metodologia de pesquisa ação participativa, estão previstas inicia-
tivas visando sua articulação com as instâncias municipais responsáveis pelo desenvolvimento de ou-
tras formas de gestão participativa nas cidades sócias, principalmente aquelas voltadas ao segmento 
social da juventude.

Construção quantitativa

Conforme explicitado no item 1.8, alínea (a), deste documento, este processo volta-se à construção 
de Índice de Exclusão Social para cada Município, a partir de atividades de levantamento de fontes de 
dados numéricos, por bairros, de construção de indicadores, de  classificação dos bairros das cidades 
e de elaboração de índices de discrepância e exclusão. 

Construção qualitativa

Conforme também explicitado no item 1.8., alínea (a), a construção qualitativa baseia-se em levanta-
mento de campo, a ser realizado por jovens monitores especialmente capacitados, em interação com 
grupos de jovens constituídos em diversos bairros de periferia das cidades, especificamente para essa 
finalidade, com apoio e orientação permanentes das equipes internas das Administrações municipais 
envolvidas. Com base em roteiro de estudo pré-estabelecido, esses monitores devem documentar as 
formas de manifestação da exclusão/inclusão social de jovens, a partir da perspectiva dos próprios 
jovens. A execução deste trabalho requer a realização das seguintes atividades:

h.1. Organização de grupos

Grupos de trabalho

Identificação e constituição de equipes de trabalho locais, compostas por pessoal técnico de diferentes 
setores das Administrações municipais, com experiência no desenvolvimento de indicadores e na for-
mulação, gestão e avaliação de projetos sociais, com predisposição para trabalhar de forma interativa 
e participativa com grupos de jovens. 

Grupos de mediação

Seleção e criação de grupo de jovens monitores a serem capacitados para realizarem levantamento 
qualitativo e exercerem papel de agentes de mediação entre as equipes das administrações munici-
pais responsáveis e os grupos sociais de jovens constituídos nos diferentes bairros das cidades. 

Grupos sociais de jovens

Criação de grupos de jovens, nos diferentes bairros de periferia das cidades sócias, para interagirem 
com os monitores (a partir do momento em que estes estiverem capacitados) e desta forma partici-
parem de processo de levantamento qualitativo a respeito da situação de exclusão/inclusão desse 
segmento social.
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h.2. Capacitação de formuladores

Uma vez constituídos os grupos, a primeira atividade consiste em conceber e implementar programa 
de capacitação para formuladores e gestores de projetos voltados à inclusão de jovens. Essa inicia-
tiva tem por finalidade fazer com que as equipes internas à Administração Pública se apropriem da 
metodologia adotada pelo projeto comum e possam utilizá-la para o caso específico do mapeamento 
da situação da população jovem, nas cidades sócias. A idéia é que - a partir desses elementos -, estas 
equipes possam realizar processo de releitura da situação dos jovens nas cidades, em interação com 
os monitores e – através destes – com os grupos de jovens constituídos nos bairros.

h.3. Manual de trabalho

Elaboração de manual de trabalho para orientar todas as atividades a serem realizadas pelos monito-
res no levantamento qualitativo de campo. 

h.4. Capacitação de monitores  

O programa de capacitação para jovens monitores será concebido fundamentalmente para desenvol-
ver os conhecimentos e habilidades necessárias à aplicação do manual de trabalho pré-estabelecido, 
nas oficinas a serem realizadas com os jovens residentes nos diferentes bairros das cidades. Adotará 
técnicas de dinâmica de grupo e será também organizado sob o formato de oficinas. Caso sejam iden-
tificadas necessidades de formação complementar, o grupo de coordenação encaminhará proposta de 
programa de formação complementar e paralela aos órgãos municipais de educação.

h.5. Levantamento de campo

A partir do momento em que os grupos de trabalho e de monitores estiverem capacitados, iniciam-se 
as atividades de levantamento de campo propriamente ditas, envolvendo os grupos sociais de jovens 
constituídos nos bairros. Com base no manual de trabalho pré-estabelecido, os monitores devem do-
cumentar as formas de manifestação da exclusão social de jovens a partir da perspectiva dos próprios 
jovens, obedecendo cinco etapas, a saber: 

1ª etapa - conhecimento da região: compreende leitura cartográfica da situação de exclusão/inclusão 
dos jovens, tomando como ponto de partida seu modo de vida e sua forma de inserção nos bairros;

2ª etapa - discussão sobre o conceito de exclusão/inclusão social: abarca graus e formas de exclusão, 
como exclusão absoluta, exclusão relativa, exclusão da possibilidade de diferenciação, exclusão da 
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representação e exclusão integrativa;

3ª etapa - localização da exclusão: direciona-se ao levantamento de dados e ao desenho desses mes-
mos dados em mapas, de forma a identificar regiões que apresentam diferentes níveis de exclusão e 
de risco para a população jovem;

4ª etapa - mapeamento das lutas contra a exclusão: volta-se à identificação e localização cartográfica 
de trabalhos de combate à exclusão social de jovens nos bairros;

5ª etapa - levantamento dos apoios às situações limites de exclusão: envolvem, basicamente, a locali-
zação cartográfica da rede de serviços sociais prestados aos jovens nos bairros.

i) Seminário de intercâmbio

Em meio às atividades de construção quantitativa e qualitativa, prevê-se a realização de seminário de 
intercâmbio de experiências e de integração das equipes locais, ao final do primeiro ano do projeto, na 
Província de Turim, responsável pela coordenação adjunta do projeto.

j) Parâmetros para a ação municipal

Uma vez obtidos os resultados quantitativos e qualitativos, as atividades avançam para a definição 
do denominado “padrão básico de inclusão social”, específico para esse segmento da população, nos 
municípios sócios.  Essa definição, no entanto, não é meramente técnica: esses parâmetros devem ser 
definidos a partir de discussões coletivas, envolvendo atores sociais e técnicos especialistas na produ-
ção de dados e análises e também na formulação de programas sociais. 

Trata-se de processo de pactuação com grupos sociais de jovens, a partir de análises sobre a realidade 
local, realizadas com base na leitura dos resultados quantitativos e qualitativos aferidos nas ativida-
des anteriores. Nesse processo, serão também discutidas suas reais carências, nos diferentes bairros 
das cidades, e estabelecidas as bases para a definição dos projetos sociais a serem dirigidos a esse 
segmento social.

l) Produtos finais e recomendações

Todas as atividades desenvolvidas – assim como seus resultados - serão relatadas em relatórios e ex-
plicitadas em mapas e quadros de situação, devendo o conjunto das experiências ser consolidado em 
relatório final. Além disto, será elaborado manual de recomendações práticas, oferecendo orientação 
para a utilização dos resultados do projeto para melhoria das políticas sociais.
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m) Apresentação dos resultados

Ao final do segundo ano das atividades, prevê-se a realização de seminário final, para apresentação 
dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes locais e discussão das bases para elabora-
ção de recomendações para desenho e implementação de projetos voltados à inserção de jovens nas 
cidades sócias.

n) Divulgação 

Estão previstas as seguintes publicações, em três idiomas (espanhol, português e inglês):

 • 1000 exemplares de livro, sobre o projeto, apresentando objetivos, metodologia, produtos e 
resultados alcançados;

 • 5000 exemplares de folheto de divulgação do projeto;

 • 1000 unidades de CD ROM multimídia, reproduzindo o conteúdo da publicação.

1.8 Metodologia

Método de execução

A metodologia adotada para execução do projeto é a denominada Pesquisa-Ação Participativa, acom-
panhada do Planejamento Participativo. Esta abordagem revela-se mais apropriada por considerar 
os atores locais como sujeitos protagônicos dos processos a serem desenvolvidos, assumindo como 
princípio que são eles os maiores conhecedores da realidade específica em que vivem. Assim, os atores 
locais participam das atividades de levantamento qualitativo de sua própria situação de exclusão/
inclusão, da reflexão sobre essa realidade, da construção coletiva do conhecimento a partir dessa 
reflexão e da elaboração de alternativas para transformar a situação em que se encontram.  

Com a adoção desta metodologia pretende-se, também, desenvolver a capacidade dos próprios sócios 
para a reflexão coletiva e a construção de conhecimentos. Esse processo deve envolver setores das 
Administrações locais, segmentos sociais específicos, especialistas nos temas abordados, movimentos 
e organizações sociais. A intenção é que as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto comum 
constituam espaços de participação coletiva dos sócios participantes, para fins de tomada de decisão, 
em todas as etapas de seu desenvolvimento. 

Pretende-se, também, que o processo de adequação do mapeamento da exclusão/inclusão social já 
existente nos Municípios à situação específica dos jovens de periferia das cidades sócias seja concebi-
do como instrumento de transformação – e não apenas de conhecimento - da realidade específica do 
segmento social em tela. Sua finalidade, portanto, não se restringe à produção de indicadores estatís-
ticos e mapas temáticos. Ao contrário, esse mapeamento da situação dos jovens deve ser entendido 
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como processo continuado de construção coletiva, a ser desenvolvido com a participação de entidades 
da sociedade civil e agentes populares, sempre aberto à incorporação de novos interlocutores e de no-
vas informações. Trata-se de uma forma específica de refletir sobre a situação dos jovens nas cidades, 
com o propósito de propor soluções.

Conforme descrito no item anterior, o mapeamento da situação de exclusão/ inclusão do segmento 
social dos jovens envolve duas modalidades de construção: uma quantitativa e outra qualitativa.  A 
construção quantitativa fundamenta-se no levantamento de fontes de dados numéricos consistentes 
- que possam ser discriminados por bairros - e na construção de indicadores e índices, resultando na 
classificação dos diferentes bairros ou distritos das cidades, de forma a configurar índices de discre-
pância e exclusão, que por fim definem um Índice de Exclusão Social para cada Município. Toda análise 
quantitativa será desenvolvida em torno de quatro campos nucleadores de exclusão social, a saber: 
autonomia, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade.

Já o levantamento qualitativo envolve trabalho de campo e realiza-se pela interação entre setores das 
Administrações municipais e grupos de jovens constituídos nos bairros, por intermédio de monitores 
capacitados especificamente para essa finalidade. Apresenta, basicamente, três objetivos: (a) criar 
vínculo participativo do segmento social em tela na elaboração de seu próprio mapeamento; (b) trazer 
elementos do pensamento desse segmento social sobre sua própria situação de exclusão/inclusão e 
(c) construir perfil cartográfico de exclusão/inclusão social desse segmento da população nos bairros.

É importante destacar que a questão relevante neste trabalho não é comparar indicadores, mas captar 
os movimentos contraditórios existentes, expressos nas desigualdades sociais, econômicas, políticas 
e culturais. Para tanto, pretende-se estabelecer relações entre os indicadores extraídos dos bairros ou 
distritos de cada cidade, de modo a permitir um tipo de percepção mais detalhada. Essa perspectiva 
de análise visa tornar possível a emergência de um novo olhar, que busca:

 • elevar o nível de consciência do segmento social dos jovens a respeito das condições de vida 
discrepantes - para sua faixa etária - nas cidades;

 • construir nova visão de totalidade a respeito situação da população nessa faixa etária nas 
cidades, incorporando suas diferenças;

 • construir uma leitura que supere as perspectivas meramente setoriais;

 • construir referências sobre padrões de condições de vida e satisfação de necessidades para 
essa parcela da população;

 • construir utopias locais de qualidade de vida e inclusão social para a população jovem.

A metodologia adotada implica, desta forma, um processo que não se esgota nos resultados obtidos, 
requerendo discussão, reelaboração e aprimoramento constantes. Um processo que procura conhecer 
a realidade da exclusão/inclusão desse segmento social para extrair, da própria polarização social, 
critérios e metas para reduzi-la. Um processo que pretende deflagrar movimento permanente de vigi-
lância, por parte dos protagonistas, a respeito de sua própria situação, vis a vis a situação geral dos 
jovens dessa faixa etária, nas cidades sócias. 
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 (b) Razões que justificam a escolha do método proposto

A metodologia de Pesquisa |Ação Participativa  e Planejamento Participativo será adotada porque per-
mite recuperar e intercambiar conhecimentos e experiências gerados pelos diferentes atores sociais e 
institucionais, em cada uma das cidades sócias do projeto, permitindo assim a cada sócio participante 
uma compreensão mais aprofundada a respeito de seus respectivos processos e tendências de exclu-
são/inclusão social e, em especial, do segmento social estudado. Paralelamente, cria condições para 
que os próprios atores: (a) melhorem as práticas desenvolvidas em cada cidade; (b) consigam visu-
alizar e valorizar a participação e (c) consigam compreender a importância do papel desempenhado 
pelos diferentes atores locais nesse processo.

Paralelamente, esta metodologia permite a construção participativa e coletiva do conhecimento, na 
medida em que aborda práticas semelhantes, compartilha lições aprendidas e viabiliza a construção 
de conhecimentos a partir de experiências concretas desenvolvidas nas cidades sócias do projeto.

(c) Se o projeto der seguimento a projeto anterior, explicar como se baseia nos resultados 
do projeto existente

Este projeto não dá seguimento a projeto anterior financiado pelo Programa URB-AL. No entanto, ele 
tem sua origem na necessidade de dar maior consistência e efetividade aos projetos de mapeamento 
da pobreza, através de um processo de apropriação e de participação ao nível dos bairros e da reela-
boração e especificação dos instrumentos existentes, de modo a fundamentar melhor a formulação 
ou a avaliação de políticas. Neste sentido ele se propõe construir uma ponte entre vários projetos de 
construção de sistemas de informações georreferenciadas e outros instrumentos técnicos e projetos 
de cunho participativo que, de hábito, não se servem destes instrumentos. Portanto, o projeto propos-
to não somente se baseia em resultados de inúmeros outros projetos como se propõe amalgamar e 
fundir resultados diversos com vista à sua potencialização.  

(d) Procedimentos de avaliação interna 

A avaliação do projeto será executada de forma participativa, da seguinte forma: a equipe realizará 
auto-avaliação da metodologia e das atividades desenvolvidas para alcançar os objetivos e resultados 
do projeto pelos próprios atores urbanos envolvidos. 

Todas as atividades desenvolvidas terão um momento predeterminado de avaliação, de tal modo que 
esta passe a ser uma atividade permanente, capaz de fornecer elementos de retroalimentação neces-
sários à realização de ajustes nas atividades seguintes, com o intuito de melhorá-las. Por exemplo, 
cada seminário, oficina ou programa de capacitação estabelecerá um espaço para avaliação em sua 
programação, envolvendo diferentes aspectos, como forma de organização, metodologia, conteúdo, 
etc. O coordenador do projeto será o responsável pela concepção e programação das atividades e 
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instrumentos de avaliação.

Ao final das atividades, a coordenação contratará consultor externo especializado para  que realize 
auditoria financeira. Os resultados serão encaminhados aos sócios do projeto, à coordenação da Rede 
10 e à União Européia.

(e) nível de participação e de ação de outras organizações (parceiros e outros) no projeto

Considerando as peculiaridades da metodologia de Pesquisa Ação Participativa e Planejamento Par-
ticipativo adotada, as cidades sócias deverão atuar em todas etapas do projeto. Num primeiro mo-
mento, por ocasião do seminário de abertura, participarão das atividades de planejamento geral e de 
construção coletiva da metodologia. Conforme mencionado anteriormente, a intenção, nesse primeiro 
momento, será a de homogeneizar conceitos e abordagens, de forma a integrar todos os participantes 
em torno de uma única proposta metodológica e de ação. 

Como este projeto pretende dar especial atenção à avaliação, as cidades sócias também incluirão 
iniciativas de autoavaliação no planejamento das atividades a serem desenvolvidas, de forma a que a 
avaliação venha a se constituir como um processo permanente.

A partir de então, as cidades sócias constituirão equipes locais para implementar projetos locais: a 
ideia é que cada cidade desenvolva processo próprio de construção quantitativa e qualitativa, assim 
como avance para a definição de padrão básico de inclusão social específico para o segmento social 
da população jovem, nos termos desta proposta. Também serão responsáveis pela elaboração e ma-
nutenção de páginas web, com informações sobre as atividades que estejam desenvolvendo para o 
projeto comum. Além disto, ao nível de cada cidade, prevê-se o envolvimento de outras organizações 
atuantes na área ou interessadas pelo tema deste projeto, tais como entidades privadas, organizações 
não governamentais, institutos de pesquisa e também universidades.

As cidades sócias também organizarão oficinas e workshops no âmbito do projeto comum: nessa pers-
pectiva, terão a responsabilidade pela organização logística necessária, em articulação com a equipe 
coordenadora do projeto.

O sócio externo terá a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento técnico do projeto em todas 
suas etapas, envolvendo desde o momento inicial de organização geral e elaboração metodológica 
até as fases finais de definição de parâmetros para a ação municipal, elaboração dos produtos finais 
e formulação de recomendações práticas para utilização dos resultados com vistas à melhoria das 
políticas e projetos sociais.

(f) Apresentar as razões que justificam o papel de cada parceiro
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Guarulhos, Brasil
A Prefeitura de Guarulhos desenvolveu sua experiência a partir da elaboração do Mapa da Exclusão 
/Inclusão social, realizado em 2003 com a intenção de dimensionar quantitativamente os principais 
atributos das desigualdades sócio-territoriais que marcam a cidade, abrangendo medidas de discre-
pâncias e graus de exclusão/inclusão social. Essa iniciativa – que incorporou um conjunto de dados 
secundários reunidos no Sistema de Informações Geográficas – SIGEO, já existente no Município, 
contribuiu para aportar uma metodologia de análise territorial intra-urbana e construir uma visão real 
e abrangente a respeito dos principais problemas sociais da cidade. 

Baseado nessa experiência anterior, o Município de Guarulhos propõe-se a coordenar este projeto 
comum com o intuito avançar ainda mais, no sentido de criar as condições para que esse trabalho 
possa vir a subsidiar o processo de formulação de projetos de combate à pobreza, de forma a fazer 
com que estes passem a incorporar a perspectiva territorial, tomando como piloto o segmento social 
dos jovens de periferia urbana.

Goiânia, Brasil
A Prefeitura do Município de Goiânia acumula experiência muito similar à do Município de Guarulhos 
nessa área, com a realização do Mapa de exclusão/inclusão social, em 2003, baseado na mesma abor-
dagem metodológica participativa, orientada para reconhecer as desigualdades de condições de vida 
da cidade e propor ações coletivas. Daí seu interesse em reunir esforços com os demais sócios, com o 
objetivo de avançar ao máximo no sentido de utilizar toda a potencialidade desse instrumento para o 
planejamento de projetos de combate à pobreza. 

Pergamino, Argentina
O Município de Pergamino adota estratégias de redução da pobreza baseadas em ações combinadas e 
descentralizadas, contemplando aspectos econômicos e sociais. Sua intenção é promover processo de trans-
formação deliberada e eficiente das oportunidades, dando ênfase especial aos setores mais pobres. A Pre-
feitura de Pergamino distingue diferentes graus de pobreza crítica, que incluem desde a pobreza estrutural 
até a nova pobreza, esta última produzida pela crise que afronta a Argentina e pelo efeito das medidas de 
estabilização e de ajuste da economia para reverter essa crise. Assim como Guarulhos e Goiânia, o Muni-
cípio de Pergamino enfrenta graves problemas - relacionados com as profundas desigualdades sociais que 
marcam seu território – e tem realizado iniciativas no sentido de promover o levantamento dessa situação. 
Daí seu interesse em intercambiar experiências, em apropriar-se do conjunto de referências já existentes nas 
cidades sócias e em trabalhar as informações atualizadas de que dispõe de forma participativa, de forma a 
transformá-las em insumos para o planejamento de projetos de combate à pobreza.

Província de Turim, Itália
De acordo com a legislação nacional e regional, as províncias italianas assumem cada vez mais o pa-
pel de entes intermediários de planejamento e coordenação do território. Nesta perspectiva, a Provín-
cia de Turim vem trabalhando para desempenhar plenamente essa função. A primeira tentativa nesse 
sentido consistiu na construção do Plano Social Provincial, que é um instrumento desenvolvido a partir 
de análise profunda das necessidades da população e dos recursos utilizados, em contínua dialética 
com a programação local. Sua finalidade é melhorar a capacidade de orientar a aplicação dos recursos 
- sejam eles administrados pela própria Província ou de competência de outros atores integrantes de 
seu território – e adequar sua utilização para as políticas de inclusão social.
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O Plano social provincial vincula-se com ações direcionadas a fornecer sustentação à programação, 
tais como as análises desenvolvidas recentemente também no nível provincial como, por exemplo, os 
estudos sobre a pobreza nova, extrema e não conclamada, sobre o estado de saúde da população, 
sobre a oferta de serviços sócio-assistenciais e sobre recursos disponíveis e ativáveis. Relaciona-se, 
também, com as diversas e complexas experiências de programação em curso no nível local, relativas 
aos Planos de Zona. 

Este percurso, no entanto, é ainda inicial e incompleto, especialmente do ponto de vista da concerta-
ção com o território. Daí o interesse da Província de Turim em intercambiar experiências afins, voltadas 
à potencialização do uso de sistemas de informação georreferenciados nos projetos de combate à 
pobreza, haja vista seu interesse de estimular abordagens que enfatizem o território, tanto no que 
respeita ao conteúdo das políticas públicas, quanto – e sobretudo – no que se refere ao seu método 
de implementação. 

Vila Real de Santo Antônio, Portugal 

A principal experiência de Vila Real de Santo Antônio no combate à pobreza e exclusão social reside na 
elaboração do denominado “Diagnóstico Social do Concelho”. Com dimensão relativamente pequena 
– dada sua população de 18.000 habitantes -, este Município, considerado periférico, foi gravemente 
afetado pela recessão econômica, o que ensejou o encerramento de várias fábricas. Além disto, esta 
Cidade  é ainda um dos concelhos de sua região com maior índice de desemprego. Com a participação 
neste  projeto, Vila Real pretende intercambiar experiências específicas, voltadas à utilização de fun-
damentação empírica e territorializada como insumos para o planejamento e a avaliação de projetos 
sociais. 

Pólis-Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Sócio externo)

A participação do Instituto Polis, na qualidade de sócio externo, se justifica primeiramente pelo fato 
de esse Instituto ter acumulado experiência justamente na construção de indicadores e mapas e de 
exclusão / inclusão social e, além disso, ter sido responsável pelo desenvolvimento de projetos desse 
tipo em duas cidades sócias deste projeto comum: Guarulhos e Goiânia. A familiaridade de sua equipe 
técnica com a metodologia, conteúdo e alcance destes projetos – assim como com as próprias peculia-
ridades das cidades envolvidas - faz com que o Pólis seja, naturalmente, a organização mais indicada 
para assessorar os municípios sócios no aprofundamento desses estudos, no sentido de adequar os re-
sultados dos projetos já desenvolvidos ao planejamento de políticas e projetos de combate à pobreza.

(g) Equipe proposta para a execução do 

A equipe permanente do projeto, na cidade coordenadora, será composta por:

Coordenador do projeto

Especialista em políticas públicas;
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Assessor administrativo;

Contador;

Assistente de informática e redes.

Como a Província de Turim assume a coordenação adjunta do projeto, também constituirá equipe 
permanente, formada por:

- Coordenador adjunto do projeto

Além disso, os demais sócios também organizarão equipes locais, conformadas por um coordenador 
local e pessoal de apoio.

A coordenação geral do projeto estará a cargo da Prefeitura Municipal de Guarulhos, na pessoa de seu 
Secretário de Relações Internacionais.

Os currículos equipe permanente do projeto estão apresentados anexos ao presente documento.

 1.9. Duração e plano de ação

ANO ATIVIDADE LUGAR RESPONSÁVEL

Mês 1

Constituição de equipes Todos Todos

 Convênio de cooperação Guarulhos Guarulhos 

Preparação/ organização do 
seminário de abertura 

Guarulhos
Guarulhos, com apoio 
da  Província de Turim e 
do Instituto Pólis

Preparação/ organização da primeira 
visita de acompanhamento

Guarulhos
Guarulhos, com apoio 
da  Província de Turim e 
do Instituto Pólis

Mês 2

Seminário de abertura Guarulhos
Guarulhos, com apoio 
da  Província de Turim e 
do Instituto Pólis

Início do intercâmbio de experiências Guarulhos Guarulhos / Todos

Primeira visita de acompanhamento
Guarulhos  e Instituto 
Pólis  (S. Paulo)

Guarulhos Instituto 
Pólis

Avaliação do evento Todos Todos
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Meses 
3 e 4

Interação com outras formas de 
gestão participativa

Todos Todos

Preparação das atividades de construção quantitativa:

Levantamento de fontes de dados
numéricos, por bairros

Todos Todos

Preparação da construção qualitativa:

Organização de grupos Todos Todos

Preparação da atividade de  
capacitação de   formuladores

Todos Todos

Meses 
5 e 6

Construção quantitativa:

Construção de indicadores Todos Todos

Classificação dos bairros das cidades Todos Todos

Construção qualitativa:

Capacitação de formuladores Todos Todos

Meses 
7 e 8

Construção quantitativa:

Elaboração de índices de 
discrepância e de exclusão

Todos Todos

Construção qualitativa

Manual de trabalho Guarulhos Guarulhos

Preparação da capacitação de 
monitores

Todos Todos
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ANO I ATIVIDADE LUGAR RESPONSÁVEL

Meses 
9 a 11

Construção quantitativa:

Construção de Índice de Exclusão 
Social

Todos Todos

Construção qualitativa:

Capacitação de monitores Todos Todos

Preparação do Seminário 2 e da 
segunda visita de acompanhamento, 
em Turim

Província de Turim
Província de Turim, 
em articulação com 
Guarulhos

Mês 12 

Seminário de intercâmbio em Turim Província de Turim Província de Turim

Intercâmbio de experiências no local Província de Turim
Província de Turim / 
Todos

Primeira visita de acompanhamento Província de Turim Província de Turim

Avaliação do evento Todos Todos

ANO II ATIVIDADE LUGAR RESPONSÁVEL

Meses 
1 e 2

Levantamento de campo

1ª e 2ª  Etapas Todos Todos

Meses 
3 e 4

Levantamento de campo

3ª e 4ª Etapas Todos Todos
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Meses 
5 e 6

Parâmetros para a ação Municipal:

Definição do Padrão Básico de 
Inclusão Social

Todos Todos

Meses 
7 e 8

Produtos Finais e Recomendações Todos
Todos, sob 
coordenação de 
Guarulhos

Meses 
9 e 10

Preparação da publicação, do folheto 
e do CD ROM multimídia

Guarulhos 
Guarulhos,  com apoio 
da  Província de Turim e 
do Instituto Polis

Preparação do Seminário Final Guarulhos
Guarulhos, com apoio 
da  Província de Turim e 
do Instituto Pólis

Mês 11

Apresentação dos resultados:

Seminário Final em Guarulhos Guarulhos Guarulhos

Mês 12

Divulgação: distribuição das

Publicações, do folheto e CD ROM Guarulhos
Guarulhos, com apoio 
de todos

2. RESULTADOS PREVISTOS

2.1 Impacto esperado ao nível das autarquias locais 

A competência acrescida para utilizar sistemas de informação georreferenciados nos projetos de com-
bate à pobreza, acompanhada de metodologia de Pesquisa Ação Participativa e de Planejamento Par-
ticipativo, certamente melhorará a capacidade de formulação e de gestão dos participantes e de todos 
aqueles que se interessarem pelo Projeto, na medida em que contribuir para elevar substancialmente 
o grau de precisão das ações de governo na luta contra a pobreza, através de projetos mais efetivos 
e sustentáveis.

Permitirá, ainda, maior capacitação e valorização das competências técnicas e de gestão no âmbito 
das equipes internas das Administrações municipais envolvidas, criando uma rede de profissionais 
habilitados a trabalhar com informações sistematizadas e territorializadas nas atividades de formula-
ção, implementação e avaliação de projetos sociais. Paralelamente, atuará no sentido de modificar a 
cultura prevalecente nas Administrações municipais, na medida em que possa introduzir nova forma 
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de atuar e de interagir com a população, enfatizando a articulação com os segmentos sociais benefi-
ciários das políticas e projetos governamentais.

Outra contribuição significativa deste projeto reside na sua proposta subjacente de constituição e conso-
lidação de base social nos diferentes bairros da cidade. Trata-se de  capacitar grupos sociais para compre-
ender e debater os elementos constitutivos de sua própria realidade social de exclusão/inclusão, assim 
como propor alternativas para seu enfrentamento e superação, em articulação com os profissionais das 
Administrações envolvidas.  A própria escolha do segmento dos jovens de periferia como objeto do pro-
jeto piloto tem a dupla intenção de não apenas estabelecer novo patamar para a formulação de projetos 
para inclusão desse segmento social, mas também de constituir base social duradoura nesse segmento, 
tendo em vista suas possibilidades de influência e de reprodução nas coletividades locais.  

Ao estabelecer novas bases de atuação e interação entre Administração Pública e  sociedade civil, este 
projeto também estará contribuindo para dar tratamento mais sério e rigoroso ao tema do combate à 
pobreza, na medida em que cria condições para descartar ou valorizar, à sua justa medida, intervenções 
de cunho populista ou meramente demarcadas por aspirações eleitorais.

Como conseqüência, este Projeto poderá trazer repercussões positivas aos governos locais já durante o 
período da sua execução, permitindo rever e aprimorar projetos, melhor coordená-los e ainda identificar 
ações complementares às políticas e programas em curso. Os resultados do Projeto terão também valor 
operacional para a elaboração de planos e programas de governo.

2.2. Publicações e outros resultados

O Projeto irá produzir e difundir:

1000 exemplares de publicação de seus resultados e da metodologia adotada – incluindo também 
manual de recomendações para melhoria dos projetos de combate à pobreza, em três idiomas (por-
tuguês, espanhol e italiano);

5000 exemplares de folheto contendo versão resumida do projeto, nos mesmos três idiomas;

CD ROM interativo do projeto comum contendo o mesmo conteúdo da publicação, nesses três idiomas.

Além disso, haverá relatórios detalhados de dois seminários intermediários e de um final, bem como 
de certo número de esboços de projetos de tipo B, elaborados segundo a intenção dos participantes. 
As ações de formação também produzirão relatórios, incluindo os trabalhos de avaliação realizados 
pelos participantes, que serão incluídos como anexos.

2.3. Efeitos multiplicadores

A publicação do folheto de divulgação e dos resultados do projeto – incluindo manual de recomenda-
ções para melhoria dos projetos de combate à pobreza-, assim como a produção de CD ROM interativo 
com o mesmo conteúdo, visam assumir a divulgação e a difusão dos resultados como objetivo próprio 
do Projeto. Por outro lado, este pode ser visto também como um primeiro passo para lançar as bases 
metodológicas de instrumental voltado à utilização de informações georreferenciadas e de aborda-
gem participativa nos projetos de combate à pobreza, sobre as quais poderão construir-se outros 
projetos mais específicos.
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Este Projeto pretende ainda lançar, com base nas observações de seus participantes – e de todos os 
interessados -, uma rede ou sub-rede, que poderá manter-se no quadro dos futuros projetos e ainda 
dar suporte à página web específica.

Finalmente, a experiência de participação social lastreada no mapeamento da situação de exclusão/
inclusão de segmento específico da população poderá contribuir para o agendamento dos resultados 
e dos desafios lançados pelo Projeto em outros Municípios e também no mundo dos institutos de pes-
quisa, das organizações não governamentais e das universidades, multiplicando-se em novos projetos, 
pesquisas, docência especializada, artigos em revistas universitárias e publicações congêneres.  

2.4 Repercussões a curto e médio prazo

a) Do ponto de vista financeiro. A subvenção proposta visa gerar um processo de aprimoramento dos 
projetos de combate à pobreza, tanto do ponto de vista de seu planejamento como de sua gestão. Para os 
governos locais, a capacidade acrescida de conceber e executar projetos sociais mais efetivos e atrelados às 
reais demandas da população poderá ajudar em termos de melhor alocação dos recursos públicos. A capaci-
dade de avaliá-los em diferentes momentos, com base em indicadores precisos e georreferenciados, poderá 
contribuir igualmente para introduzir mudanças de rumo, melhorar desempenhos e otimizar a aplicação de 
recursos muitas vezes limitados. 

Do ponto de vista dos atores e participantes dos programas sociais, a introdução de critérios relativos à 
emancipação social e à durabilidade e sustentabilidade de ações e projetos tenderá também a criar situa-
ções de progressiva autonomia social e independência com respeito aos recursos dos governos locais.

Portanto, sob o ponto de vista financeiro e também econômico, o êxito do Projeto significará maior eficiên-
cia e efetividade, tanto no que se refere ao financiamento público quanto ao desenvolvimento local. Com 
isto, as atividades de curto prazo empreendidas no âmbito do Projeto passam  a vincular-se à otimização 
dos recursos públicos, a médio e longo prazos. Assim, ao término deste Projeto, as iniciativas de combate à 
pobreza poderão tornar-se mais enfocadas e com melhor relação custo-benefício.  

b) Do ponto de vista institucional. As múltiplas ações de capacitação e difusão previstas visam maior apro-
priação dos instrumentos gerados, tanto no seio da Rede, como em favor de outros atores interessados. 
A atuação do Projeto junto aos quadros dirigentes dos governos locais e a segmentos da sociedade civil 
- bem como os novos instrumentos que ficarão à disposição dos atores, tais como os contactos em redes 
e os novos projetos -, reforçarão continuidade no campo das ações práticas e institucionais. Com isto, os 
processos e os produtos do Projeto poderão perenizar-se, tanto no âmbito de estruturas de governo como 
de organizações e redes interessadas. Com base nesse aporte, tais instituições poderão contribuir para 
difusão e aperfeiçoamento de instrumentos voltados a público cada vez mais amplo de atores municipais.

c) A nível político. O Projeto poderá exercer papel de suma importância no âmbito político, ajudando a es-
truturar e plasmar vontades políticas, introduzindo indicadores quantitativos e qualitativos de planejamento 
e avaliação da ação dos governos e aportando metodologia e experiências úteis de participação e controle 
social. Essas contribuições pretendem trazer base empírica para os processos de concepção, implemen-
tação, monitoramento e avaliação de projetos, alicerçadas em enfoque participativo. Além de melhorar o 
conteúdo e a gestão das iniciativas municipais, este projeto pretende repercutir politicamente na medida 
em que conseguir alterar as bases da relação Estado-sociedade, no sentido de: (a) reforçar uma lógica de 
atuação nos diferentes setores da Administração Pública, baseada na interação com os segmentos sociais 
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envolvidos e (b) constituir e consolidar base social capaz de alimentar e explorar os canais de diálogo esta-
belecidos com os representantes governamentais. 

Em conseqüência, poderão reduzir-se o empirismo, o imediatismo e mesmo criar anteparos a todas as for-
mas de populismo, através de mediações que, partindo de boas intenções e idéias políticas, especificamente 
no que tange ao combate à pobreza, possam conduzir a projetos fundamentados na realidade e a formas 
de gerenciamento mais interativas e efetivas. 

QUADRO LÓGICO DO PROJETO

Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Objectivos 
globais

Dotar os projetos de 
combate à pobreza nas 
grandes concentrações 
urbanas e em cidades 
médias, de base empírica 
e territorializada, tomando 
como piloto os projetos 
voltados à inclusão de 
jovens de periferia urbana 
e contribuindo desta forma 
para melhoria dos projetos 
sociais para jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos.

Cidades sócias do projeto 
aparelhadas e capacitadas 
a utilizar fundamentação 
empírica e territorializada 
como insumos para pla-
nejamento e avaliação 
de projetos sociais, tendo 
projeto piloto desenvol-
vido e implementado 
especificamente para a 
faixa etária de jovens de 
15 a 24 anos.

Documento do projeto 
comum aprovado pelo 
programa URB-AL;

Cartas de adesão das 
cidades ao projeto;

Plano de execução geral 
do projeto;

Relatório final do projeto;

Informações e relatórios 
dos órgãos municipais 
envolvidos.

Objetivos 
específicos

Operacionalizar e inter-
cambiar as informações 
sistematizadas e territo-
rializadas existentes nos 
municípios,de modo a 
adequá-las para servirem 
de insumos ao plane-
jamento e avaliação de 
projetos voltados à inclu-
são de jovens de periferia 
urbana, tendo como foco 
a capacitação de formu-
ladores e gestores no 
sentido de utilizarem esse 
instrumental para traduzir 
as demandas - identifica-
das de forma interativa 
com grupos de jovens - 
em projetos sociais.

Números de intercâmbios, 
grau de participação das 
cidades sócias e periodici-
dade das comunicações;

Conteúdo do intercâmbio: 
efeitos observáveis dos mé-
todos adotados para iden-
tificação e mapeamento 
das reais carências sociais 
de jovens de periferia e 
dos projetos desenvolvidos 
pelas cidades sócias para 
superá-las;

Número de propostas ou 
planos de desenvolvimen-
to de sistemas de   infor-
mação territorializados e 
interativos específicos para 
planejamento e avaliação 
de projetos de inclusão de 
jovens.

Cronograma de atividades 
do projeto comum;

Relatórios das iniciativas 
de intercâmbio;

Propostas de desenvol-
vimento de sistemas de 
informação georrefe-
renciados para apoio ao 
planejamento e avaliação 
de projetos sociais de 
inclusão de jovens;

Relatórios finais dos 
programas de capacitação 
para formuladores e ges-
tores públicos;

Relatórios finais dos 
programas de criação e 
capacitação de grupos de 
jovens;

Participação ativa das cida-
des e sócios do projeto no 
sentido de desenvolverem 
um trabalho articulado;

Envolvimento dos órgãos e 
entidades das administra-
ções municipais no projeto;

Nível técnico e predispo-
sição dos formuladores e 
gestores públicos no senti-
do de absorver e aplicar o 
instrumental desenvolvido 
para planejamento e ava-
liação de projetos sociais;

Envolvimento e motivação 
dos grupos de jovens com 
a proposta deste projeto;

Riscos: Alteração dos 
governos locais e  de suas 
equipes por processos 
eleitorais.

QUADRO LÓGICO DA INTERVENÇÃO
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Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Objetivos 
específicos

Número de iniciativas de 
capacitação, respectivos 
conteúdos programáticos, 
frequência dos formulado-
res e gestores e avaliação 
final dos programas;

Número de iniciativas de 
capacitação voltadas es-
pecificamente para con-
solidar grupos de jovens 
para interagir com esse 
segmento social, nos dife-
rentes bairros das cidades;

Grau de acompanhamento 
do processo de capacita-
ção por parte dos dirigen-
tes públicos municipais.

Resultados 
esperados

Mapeamento da situação  
de exclusão / inclusão dos 
jovens de 15 a 24 anos 
residentes nas regiões 
periféricas das  cidades só-
cias - elaborados de forma 
interativa com jovens 
residentes nessas regiões 
e cidades  - concluídos 
e prontos para serem 
utilizados como insumos 
para o planejamento de 
projetos sociais;

Municípios para essa faixa 
etária, nessas regiões, 
concluídos e aplicados;

Quadros de situação das 
reais carências de equipa-
mentos e serviços sociais 
nas diferentes localidades 
das cidades sócias - de-
senvolvido especificamen-
tepela e para a faixa de 
jovens de 15 a 24 anos -, 
concluído, testado e pron-
to para ser utilizado para 
planejamento de projetos

Nº de jovens capacitados, 
articulados  e organizados 
em grupos de jovens, nos 
seus respectivos bairros, 
participando ativamente 
de processo de interação 
com a Administração para 
fins de identificação das 
demandas e elaboração 
de mapeamento da situa-
ção de exclusão e inclusão 
social, específico para 
jovens;

Nº de formuladores e ges-
tores públicos agregados 
em torno da constituição 
de nova dinâmica de 
organização e  operação 
da Administração Pública, 
lastreada em base em-
pírica e territorializada, 
envolvendo núcleos 
regionais de captação de 
demandas.

Relatórios intermediários 
do projeto comum;

Relatórios das consultorias 
contratadas;

Relatórios e  publicações 
oficiais dos Orgãos 
Nacionais responsáveis 
pela produção de dados 
estatísticos;

Relatórios de pesquisas 
realizadas por organiza-
ções não governamentais  
- ong’s de estudos urba-
nos / metropolitanos;

Método a ser adotado 
para obtenção dessas 
informações:

Organização e funcio-
namento regular das 
equipes locais de trabalho, 
de forma articulada com 
as demais equipes das 
cidades sócias, com órgãos 
públicos e organizações 
não governamentais en-
volvidos.

Risco: Falta de informa-
ções específicas para o 
segmento social consi-
derado.
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Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Resultados 
esperados

Padrão básico de inclusão 
social de jovens eleito de 
forma democrática pela 
e para a faixa de jovens 
de 15 a 24 anos e pronto 
para ser utilizado como 
referência para formula-
ção de projetos;

Guia de recomendações 
práticas para utilização 
desses insumos no pla-
nejamento e avaliação 
de projetos, concluído e 
difundido;

Formuladores e gestores 
públicos capacitados a 
utilizar esses sitemas de 
informação como instru-
mental para concepção, 
implementação e avalia-
ção de projetos sociais 
especificamente para essa 
faixa etária e segmento 
social;

Grupos de jovens capa-
citados a identificar de-
mandas no seu segmento 
social, nos diferentes 
bairros de periferia e a 
interagir com a Adminis-
tração Pública de suas 
cidades, consolidados.

Nº de projetos sociais 
sendo gerados através 
de processo de negocia-
ção entre  o segmento 
social de jovens e as 
Administrações Muni-
cipais.

Essas informações já 
existem e podem ser 
coletadas, agrupadas e 
trabalhadas no sentido 
de fornecer mapeamento 
específico da situação 
de exclusão/inclusão dos 
jovens, para cada cidade.

 

Resultados 
esperados

Efeitos:

Formulação de projetos 
sociais com maior grau 
de precisão, com base em 
informações empíricas 
e georreferenciadas 
desenvolvidas através de 
processo interativo entre 
usuário e Administração
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Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Atividades 
a executar

Realizar seminário inter-
nacional de abertura do 
projeto na cidade coorde-
nadora;

Selecionar e consolidar 
grupos  de jovens moni-
tores para atuarem como 
agentes de mediação 
entre as equipes das 
Administrações Muni-
cipais envolvidas e os 
jovens de periferia urbana 
das cidades sócias, procu-
rando, inclusive, associar 
esse trabalho às formas 
de gestão participativa 
existentes;

Administrações Muni-
cipais envolvidas e os 
jovens de periferia urbana 
das cidades sócias, procu-
rando, inclusive, associar 
esse trabalho às formas 
de gestão participativa 
existentes;

Criar e consolidar grupos 
de jovens nos diferentes 
bairros da periferia das 
cidades sócias, para inte-
ragirem com os monitores 
capacitados, de forma 
associada com as demais 
formas de gestão partici-
pativa existentes;

Equipes Permanentes:
Cidade Coordenadora;
Coordenador do projeto;
Especialista em políticas 
públicas;
Contador;
Assessor administrativo;

Cidades sócias:
Província de Turim;
Coordenador adjunto do 
projeto;
Pessoal de apoio;

Demais cidades sócias:
3 equipes locais constituí-
das com coordenadores 
locais e pessoal de apoio;

Contratos de Curto Prazo:
Assistente de informática 
e redes;
Consultorias ( 40 horas 
/ mês);
Coordenador de eventos;

Infra-estrutura:

Relatórios de andamento 
do projeto referendados 
pelas equipes locais;

Relatórios administrativos 
e financeiros de cada 
cidade e geral do projeto;

Documentos oficiais 
elaborados pelos órgãos 
municipais envolvidos;

Programas de capa-
citação, envolvendo 
conteúdo programático e 
público alvo;

Relatórios específicos das 
oficinas de capacitação e 
de interação realizadas;

Textos técnicos espe-
cíficos: levantamentos, 
mapeamentos, esquemas, 
sistematizações, estudos 
de casos, diagnósticos;

Planos de estudos ou 
pesquisas;

Equipe integrada na cida-
de coordenadora;

Equipes locais de pesquisa 
integradas;



197

Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Atividades 
a executar

Criar e consolidar equipes 
de trabalho internas às 
Administrações Munici-
pais com predisposição 
para trabalhar com grupos 
de jovens monitores de 
forma interativa e parti-
cipativa, em associação 
com as demais formas 
de gestão participativa 
existentes;

Conceber e implementar 
programa de capacitação 
para agentes formulado-
res e gestores de projetos 
voltados à inclusão de 
jovens com o objetivo de 
fazer com que estes se 
apropriem da metodologia  
e do conhecimento especí-
fico a respeito da situação 
de exclusão/inclusão de 
no Município, para que 
-partindo desses ele-
mentos - possam realizar 
processo de releitura da 
cidade em interação com 
os monitores e - através 
destes - com os grupos de 
jovens constituídos nos 
bairros, em associação 
com as demais formas 
de gestão participativa 
existentes;

Conceber e implementar 
programa de capacitação 
para os jovens monitores, 
baseado em dinâmica 
de grupos de jovens, sob 
formato de oficinas;

Caso seja necessário, 
sugerir a adoção, pelos 
órgãos municipais de 
educação, de programa 
complementar e paralelo 
para educação  desses 
monitores;

Escritório, telefone e 
equipamento eletrônico a 
serem utilizados em tem-
po integral pela cidade 
coordenadora do projeto, 
financiados pelo projeto;

Escritório, telefone e 
equipamento eletrônico 
provido por cada cidade 
sócia;

Equipamentos:
3 desktops com impres-
soras; 
2 laptops; 
1 scanner;
1 servidor;
1 fotocopiadora;
1 aparelho de fax;
1 retroprojetor;
1 tela grande;
2 gravadores profissionais;
1 máquina fotográfica 
digital;
2 veículos;
Material de uso para 
oficinas e eventos.

Publicação e cd:

Contratação de serviços 
de desenho gráfico, 
impressão e distribuição, 
produção de texto e 
tradução;

Publicação de 1000 exem-
plares dos resultados do 
projeto, em três idiomas;

Programação de eventos;

Lista de participantes;

Avaliação de eventos;

Relatórios finais técnicos e  
financeiros de cada cidade 
e geral;

 Comunicações envolven-
do intercâmbio de infor-
mações entre as cidades 
sócias;

Exemplares das publica-
ções: textos, cds, anexos;

Fotos de eventos.
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Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Atividades 
a executar

Realizar trabalho de 
campo para interagir com 
os grupos de jovens dos 
bairros, com o intuito de 
testar e complementar 
as informações colhidas - 
tendo em vista a elabora-
ção de novo mapeamento 
da situação de exclusão/ 
inclusão de jovens, assim 
como de um padrão de 
exclusão/ inclusão de 
jovens para os Municípios,  
tomando como ponto de 
partida o modo de vida 
dos jovens e sua forma de 
inserção nos bairros;

Elaborar e testar instru-
mento para realização de 
levantamento de equipa-
mentos e serviços oferta-
dos pelos Municípios para 
essa faixa etária, nessas 
regiões;

Estabelecer processo de 
negociação para definição 
dos projetos sociais a 
serem instituídos para 
essa faixa etária nos bair-
ros, mediante realização 
de oficinas de interação 
entre grupos de jovens e 
segmentos das Adminis-
trações Municipais en-
volvidas, de modo a fazer 
com os projetos sociais 
resultem dessa interação;

Elaborar os produtos do 
projeto, envolvendo ma-
pas, quadros de situação, 
relatório final e manual de 
recomendações práticas 
para utilização desses 
resultados para melhoria 
das políticas sociais;

Publicação de 5000 exem-
plares de folheto de divul-
gação do projeto comum, 
em três idiomas;

Produção de cd interativo 
com conteúdo da publi-
cação.

Seminários/ Intercâmbios:

Facilitadores, relatores, 
tradutores;

Viagens nacionais e inter-
nacionais;

Estadias ;

Transporte local;

Pessoal de apoio.
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Lógica da intervenção
Indicadores objectiva-
mente verificáveis

Fontes e meios de 
verificação

Hipóteses 

Atividades 
a executar

Desenvolver processo de 
intercâmbio de experiên-
cias em rede durante todo 
o período de duração do 
projeto;

Realizar seminário de 
intercâmbio das experiên-
cias no final do primeiro 
ano, em cidade latino-a-
mericana ou européia.
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ANEXO II

Primeiro Seminário do Programa URB-AL - Projeto comum R10-A9-04 - “Potencialização do 
uso de sistemas de informação georreferenciados nos projetos de combate à pobreza de 
jovens da periferia urbana” 

Declaração Final dos Sócios

Nós, representantes dos Municípios de Vila Real de Santo Antonio (Portugal), Pergamino (Argentina), 
Goiânia (Brasil) e Guarulhos (Brasil), assim como da Província de Turim (Itália) e do Instituto Pólis  
(Brasil),  este último na qualidade de sócio externo, reunidos no primeiro seminário de lançamento do 
projeto comum R10-A9-04, intitulado “Potencialização do uso de sistemas de informação georrefe-
renciados nos projetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”, realizado nos dias 5 a 
7 de dezembro de 2005, na cidade de Guarulhos-SP, Brasil, coordenadora deste projeto, declaramos 
o seguinte:

Reafirmamos nosso compromisso para com os termos do documento do projeto comum em epígra-
fe, integrante do contrato de subvenção ALR/B7-3110/2000/0021/R10-A9-04, apresentado no âmbito 
da Rede URB-AL 10 – Luta contra a Pobreza Urbana, celebrado entre o Município de Guarulhos e o 
Serviço de Cooperação EuropeAid da Comissão Européia, a ser implementado a partir das definições 
comuns estabelecidas neste encontro e sistematizadas neste documento.

Ratificamos o acordo estabelecido entre o Município de Guarulhos, os demais Municípios sócios e a 
Província de Turim, relativo à participação de cada sócio na estrutura de contrapartidas do aludido 
contrato, da seguinte forma:

 • cada autoridade municipal ou provincial sócia alocará um coordenador local, com carga ho-
rária parcial, para desenvolver as atividades previstas durante todo o período de execução 
deste projeto e enviará relação das pessoas alocadas, com os respectivos vencimentos – ou os 
respectivos comprovantes de pagamento desses salários -, à coordenação do projeto sediada 
em Guarulhos, para fins de prestação de contas; 

 • o Município de Guarulhos se compromete a participar com contrapartida em recursos huma-
nos, financeiros e de escritório perfazendo um valor total em reais equivalente a 31.142,29 
euros, ao câmbio da data da transferência dos recursos pela Comissão Européia;

 • a Província de Turim, na qualidade de coordenadora adjunta deste projeto, compromete-se 
a participar com contrapartida em recursos humanos, materiais e financeiros perfazendo um 
valor total em reais equivalente a 41.111 euros, ao câmbio da data da transferência dos recur-
sos, sendo parte desses recursos destinada à realização do segundo seminário deste projeto, 
na cidade de Turim, que será promovido sob sua coordenação. 

Estabelecemos que o intercâmbio entre os parceiros será desenvolvido em torno dos seguintes prin-
cípios e eixos estruturantes:
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 • estímulo ao protagonismo juvenil, como pressuposto para a concepção e implementação das 
ações;

 • incentivo à participação social e comunitária, envolvendo a colaboração entre organizações 
governamentais, não governamentais e conselhos, privilegiando-se mecanismos de consulta e 
envolvimento popular e formas de atuação em redes;

 • adoção da perspectiva da intersetorialidade para o desenvolvimento das ações, tendo em 
vista a natureza transversal das políticas para a juventude  e a atenção integral ao jovem, com 
ênfase nas ações de cunho preventivo;

 • -incentivo ao desenvolvimento de sistema de informações de base territorial para apoio aos 
processos de planejamento e gestão de políticas de juventude, implicando a formação de 
equipes das administrações municipais para que incorporem essa ferramenta no cotidiano de 
suas ações; 

 • ênfase na igualdade de oportunidades  – entre os gêneros, raças, etnias e outras situações 
específicas das cidades sócias –e nas ações afirmativas para promovê-las;

 • adoção de conceitos comuns aos participantes do projeto para intercâmbio, com abertura 
para incorporação de outras propostas e abordagens inovadoras. Um ponto já colocado refe-
re-se à compreensão de vulnerabilidade social. 

Fica acordado entre os participantes o encaminhamento, nas suas localidades, de um processo de 
comprometimento de agentes governamentais e representantes da sociedade em torno dos eixos 
estruturantes deste projeto, como base para a assinatura de uma Carta de Princípios no II Seminário.

Por fim, renovamos nossa intenção de fazer todos os esforços para que o processo de integração e de 
cooperação estabelecido neste projeto comum contribua efetivamente para o aprimoramento das ini-
ciativas de combate à pobreza do segmento social de jovens em todas as cidades sócias, assim como 
da Província de Turim, na medida em que sejamos capazes de direcionar as atividades de intercâmbio 
de experiências às nossas especificidades e demandas concretas, de internalizar as experiências dos 
diferentes parceiros no âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Públicas envolvidos e de 
fomentar vínculos diretos e duradouros  entre estes, de forma a assegurar durabilidade e sustentabili-
dade às iniciativas desenvolvidas no âmbito deste projeto comum.

Guarulhos, 7 de dezembro de 2005

Pelo Município de Guarulhos

Elói Pietá
Prefeito Municipal de Guarulhos
Guarulhos – SP - Brasil

Eduardo de Lacerda Mancuso
Coordenador de Relações Internacionais
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Guarulhos – SP - Brasil
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Pela Província de Turim

Adriana Bisset 
Responsável Escritório Planejamento Territorial e Menores
Serviço de Solidariedade Social, Políticas para os Jovens e Programação Sanitária Província de Turim 
Turim - Itália

Laura Vinassa
Serviço Oportunidade Paritária e Políticas do Tempo
Província de Turim 
Turim - Itália

Pelo Município de Goiânia

Leonardo Mariano Reis
Assessor Especial para Assuntos da Juventude
Prefeitura Municipal de Goiânia 
Goiânia - GO – Brasil

Sandro Rogério Rodrigues Batista
Coordenador do Programa Saúde da Família
Prefeitura Municipal de Goiânia 
Goiânia - GO – Brasil

Pelo Município de Pergamino 

Juan Manuel Batallánez
Diretor Municipal de Juventude
Municipalidade de Pergamino
Pergamino – Argentina

Federico Erquicia
Coordenador de Cooperação Internacional – 
Municipalidade de Pergamino
Pergamino – Argentina

Pelo Município de Vila Real de Santo Antonio

Maria Margarida Martins Gomes
Coordenadora da Divisão de Ação Social
Câmara Municipal
Vila Real de Santo Antonio - Portugal

Maria da Conceição Cipriano Cabrita
Vereadora do Pelouro da Solidariedade 
Câmara Municipal
Vila Real de Santo Antonio – Portugal.
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Pelo Instituto Pólis

Silvio A. Caccia Bava
Coordenador 

Jorge Kayano
Pesquisador

ANEXO III 

Segundo Seminário do Programa Urb-Al - Projeto comum R10-A9-04 - “Potencialização do 
uso de sistemas de informação georreferenciados nos projetos de combate à pobreza de 
jovens da periferia urbana” 

CARTA DE TURIM

Nós, representantes dos Municípios de Vila Real de Santo Antonio (Portugal), Pergamino (Argentina), 
Goiânia (Brasil) e Guarulhos (Brasil), assim como da Província de Turim (Itália) e do Instituto Pólis 
(Brasil),  este último na qualidade de sócio externo, reunidos no segundo seminário do projeto comum 
R10-A9-04, intitulado “Potencialização do uso de sistemas de informação georreferenciados nos pro-
jetos de combate à pobreza de jovens da periferia urbana”, realizado nos dias 2 a 4 de maio de 2007, 
na cidade de Turim, Itália, coordenadora adjunta deste projeto, declaramos o seguinte:

Reafirmamos os compromissos estabelecidos no documento “Declaração Final dos Sócios” celebrado 
ao final do primeiro seminário internacional realizado em 7 de dezembro de 2005, cujos princípios e 
eixos estruturantes foram incorporados às ações implementadas pelas cidades e província sócias, no 
âmbito deste projeto. 

Da mesma forma, ratificamos o acordo estabelecido entre o Município de Guarulhos, os demais Muni-
cípios sócios e a Província de Turim, relativo à participação de cada sócio no aludido contrato. 

Com base nas exposições, análises e debates realizados sobre os trabalhos desenvolvidos pelos sócios 
nas suas respectivas localidades, apresentamos as seguintes recomendações de caráter geral e refe-
rentes aos princípios e eixos estruturantes acordados:

I – Fundamento

Afirmação dos valores de democracia, cidadania  e direitos humanos como fundamentos para as po-
líticas sociais direcionadas aos jovens
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II – Ratificações 

Considerando os riscos a que os jovens estão expostos em razão da desorganização da vida social, 
com perda de direitos sociais e ruptura de condições adequadas de vida acentuadas, em muitos casos, 
pelos fenômenos de urbanização acelerada e imigração, confirmamos:

 • importância da continuidade e do aprofundamento do foco na juventude e nas periferias 
urbanas;

 • adoção de instrumentos de territorialização de informações para o desenho de políticas so-
ciais voltadas aos jovens, enfatizando a validade das diferentes metodologias e procurando 
sempre aliar as dimensões quantitativa e qualitativa;

 • incorporação, nas ações direcionadas aos jovens, dos seguintes princípios e diretrizes: 

a. protagonismo juvenil;

b. igualdade de oportunidades entre gêneros, raças, etnias, religião, diversidade de opinião, 
deficiências, idade e orientação sexual;

c. intersetorialidade;

d. participação social e comunitária.

III – Recomendações

Considerando os resultados das experiências desenvolvidas pelas cidades e província sócias e as aná-
lises e reflexões alcançadas neste evento, recomendamos: 

Com relação aos direitos de cidadania:

 • a defesa e ampliação dos direitos sociais;

 • a realização de intervenções de caráter preventivo para impedir que os jovens e suas famí-
lias venham a se situar abaixo do padrão básico de inclusão social.

Com relação ao protagonismo juvenil:

 • a compreensão do protagonismo juvenil como expressão da cidadania ativa, considerando 
suas dimensões de construção coletiva do bem comum, de exercício de liberdade e de 
compromisso;

 • a criação de condições favoráveis à  sua expressão e mobilização, envolvendo a identifica-
ção e adoção de novas abordagens  para essa finalidade;

 • a necessidade de pactuação das possibilidades e limites dessa proposta com os próprios 
jovens, envolvendo conteúdos, graus de participação e influência nas decisões sobre polí-
ticas públicas;

 • a importância de promover o reconhecimento, pela sociedade, da legitimidade das mani-
festações e demandas juvenis.
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Com relação às informações com base territorial, à intersetorialidade e à participação social e 
comunitária:

 • a produção e seleção intersetorial dos tipos de informações necessárias, assim como das 
formas adequadas para sua organização e  disponibilização;

 • a adequação do tipo de instrumento à realidade local;

 • a adoção de bases cartográficas e bancos de dados comuns, pelas diferentes instituições, 
assegurando acesso e divulgação;

 • a assunção do território e das pessoas como ancoragem para a intersetorialidade;

 • a incorporação do conceito de capacitação continuada como forma de promoção de en-
volvimento e aprimoramento das equipes locais para o trabalho intersetorial, aberto à 
participação social e comunitária e fundamentado em informações territorializadas.

Por fim, recomendamos enfaticamente a valorização desses conteúdos como temas preferenciais para 
a cooperação descentralizada e para o intercâmbio de experiências no âmbito do Programa Urb-Al.

Turim, 4 de maio de 2007.

Pelo Município de Guarulhos

Eduardo Mancuso
Coordenador de Relações Internacionais
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Guarulhos – SP - Brasil

Pela Província de Turim

Adriana Barbara Bisset 
Responsável  Escritório Planejamento Territorial 
Serviço de Solidariedade Social, Políticas para os Jovens e Programação Sanitária Província de Turim 
Turim - Itália

Laura Vinassa
Responsável Mainstreaming Políticas de Gênero
Província de Turim 
Turim - Itália

Pelo Município de Goiânia

Leonardo Mariano Reis
Assessor Especial para Assuntos da Juventude
Prefeitura Municipal de Goiânia 
Goiânia - GO – Brasil
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Francisco Rodrigues Vale Junior
Secretário de Planejamento
Prefeitura Municipal de Goiânia 
Goiânia - GO – Brasil

Pelo Município de Pergamino 

Evelina Conti
Diretora Municipal de Juventude
Municipalidade de Pergamino
Pergamino – Argentina

Gabriela Messing
Diretora de Cooperação Internacional – 
Municipalidade de Pergamino
Pergamino – Argentina

Pelo Município de Vila Real de Santo Antonio

Maria Margarida Martins Gomes
Coordenadora da Divisão de Ação Social
Câmara Municipal
Vila Real de Santo Antonio - Portugal

Sandra Isabel Rodrigues do Carmo
Coordenadora da Juventude 
Câmara Municipal
Vila Real de Santo Antonio – Portugal.

Pelo Instituto Pólis

Jorge Kayano
Pesquisador 

Silvia Andrade Stanisci
Pesquisadora
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ANEXO IV

CD ROM CONTENDO A PRODUÇÃO TÉCNICA GERADA NO ÂMBITO DO PROJETO COMUM  
R10-A9-04

ANEXO V

Relação dos arquivos integrantes do CD ROM (ANEXO IV)

1. Livro “Utilização de informações georreferenciadas em programas sociais para jovens: Reflexões 
sobre uma experiência comum”, nos seguintes idiomas:
1.a. Original em português
1.b. Em espanhol
1.c. Em italiano
2. Primeiro Seminário Internacional do Projeto Urb-Al R10-A9-04
2.1 Programa do primeiro Seminário Internacional – Guarulhos (original em português)
2.2“Declaração Final dos Sócios”, nos seguintes idiomas: 
2.2.a. Original em português
2.2.b. Em espanhol
2.2.c. Em italiano
 2.3. Slides das apresentações realizadas
1. A doutrina da proteção integral no “Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA” (original em 
português)
 2. A importância da utilização de sistemas georreferenciados
2.3.2.1. Índice paulista de vulnerabilidade social (original em português)
2.3.2.2. Mapas da exclusão/inclusão social – CEDEST (original em português)
2.3.2.3. Mapa de exclusão/inclusão da cidade de São Paulo (original em português)
2.3.2.4. Indicadores da situação juvenil – Brasil (original em português)
2.3.2.5. Pesquisa “Radar Social” – IPEA/Brasil (original em português)
3. Apresentação da cidade de Guarulhos – Brasil (original em português)
4. Apresentação do projeto comum URB-AL R10 -A9 -04 (original em português)
5. Província de Turim - Itália
2.3.5.1. Programma triennale di politiche pubbliche di contrasto alla vulnerabilità sociale e alla 
povertà, nos seguintes idiomas:
2.3.5.1.a. Original em italiano
2.3.5.1.b. Em português
2.3.5.2. “As Mulheres e a Pobreza” (original em italiano)
2.3.6. Apresentação do município de Pergamino – Argentina (original em espanhol)
2.3.7. Municipalidade de Vila Real de Santo Antônio – Portugal 
2.3.7.1. Caracterização geral do município (original em português)
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2.3.7.2. Programa  “Ser Criança “ e projeto “Zona J” (original em português)
2.3.7.3. Projeto “Realidades” (original em português)
2.3.7.4. Animação sobre violência infantil (original em inglês)
2.3.8. Município de Guarulhos – Brasil
2.3.8.1. Sistema de Informações Georreferenciadas – SIGEO (original em português)
2.3.8.2. Mapa da Vulnerabilidade (original em português)
2.3.8.3. Programa Oportunidade ao Jovem - POJ (original em português)
2.3.9. Município de Goiânia – Brasil 
2.3.9.1. Caracterização geral do Município (original em português)
1.“Retratos da Juventude” (original em português)
2. Programas e projetos em curso (original em português)
2.3.10. Visita técnica ao Instituto Pólis – São Paulo – Brasil 
2.3.10.1. Projeto “Gera-Ação” (original em português)
2.3.10.2. Pesquisa “Juventude Brasileira e Democracia” (original em português)
2.4. Relatório do primeiro Seminário Internacional – Guarulhos (original em português)
3. Propostas orientadoras para a realização de oficinas locais (original em português)
4. Experiência-piloto realizada em Guarulhos - Brasil
4.1. Relatório das oficinas de planejamento de Guarulhos – Brasil (original em português)
4.2. Relatório do programa de capacitação para formuladores e gestores municipais de Guarulhos 
(original em português)
4.3. Manual de orientação para aplicação de métodos e técnicas de registro em pesquisas   
qualitativas (original em português)
4.4 Relatório do programa de capacitação de jovens para atividades de campo (original em 
português)
4.5 Relatórios da pesquisa de campo realizada em Guarulhos (original em português)
4.6 Documentário do projeto piloto implementado em Guarulhos (original em português)
4.7 Vídeo da pesquisa de campo realizada em Marcos Freire/ Pimentas – Guarulhos (original em 
português)
5. “Consórcio Social da Juventude de Goiânia” – Gente Cidadã – Goiânia - Brasil
5.1. Projeto base da Assessoria Especial para Assuntos da Juventude e da Prefeitura de
Goiânia ao Projeto URB-AL (original em português)
5.2. Subsídios para a organização da oficina do Projeto Comum Urb-Al no Município de
Goiânia (original em português)
5.3. Relatório das oficinas realizadas em Goiânia (original em português)
6.  Projeto de Pergamino para a realização de foros locais - Argentina
6.1. Proposta de Pergamino para a realização de foros locais (original em espanhol)
6.2. Comentários à proposta de Pergamino (original em português)
6.3. Esclarecimentos sobre as oficinas locais de Pergamino (original em espanhol)
6.4. Proposições para as oficinas locais de Pergamino (original em português)
6.5. Relatório técnico final de Pergamino (original em espanhol)
7. Projeto “Casa da Juventude” de Vila Real de Santo Antonio
7.1. Projeto “Casa da Juventude” de Vila Real de Santo Antonio (original em português)
7.2. Comentários sobre o projeto de intervenção “Casa da Juventude”, de Vila Real de Santo Antonio 
(original em português)
8. Segundo Seminário Internacional do projeto Urb-Al R10-A9-04
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8.1. Programa do segundo Seminário Internacional – Turim (original em português)
8.2. Justificativa e orientação metodológica para o desenvolvimento dos trabalhos (original em 
português)
8.3. “Carta de Turim” nos seguintes idiomas:
8.3.a. Original em português
8.3.b. Em espanhol
8.3.c. Em italiano
8.4. Slides das apresentações realizadas
8.4.1. Situação atual do projeto e metodologia do segundo seminário (original em português)
8.4.2. Apresentação da cidade de Guarulhos (original em português)
8.4.3 Experiência-piloto desenvolvida pelo Município de Guarulhos – Brasil 
8.4.3.1. Indicadores sociais de Guarulhos (original em português)
8.4.3.2. Projeto piloto implementado em Guarulhos (original em português)
8.4.4. Projeto “Casa da Juventude” - Municipalidade de Vila Real de Santo Antonio – Portugal 
(original em português)
8.4.5.Foros Locais de Pergamino – Argentina  
8.4.5.1. Caracterização geral do município. (original em espanhol)
8.4.5.2. Foros locais de Pergamino. (original em espanhol)
8.4.6. Projeto “Consórcio Social da Juventude - Gente Cidadã” – Goiânia – Brasil  
8.4.6.1. Enquadramento geral dos programas, eventos e atividades para jovens (original em 
português)
8.4.6.2. Projeto “Consórcio Social da Juventude - Gente Cidadã” – Goiânia – Brasil (original em 
português)
8.4.7. Utilização de sistemas de informação territorializada como instrumento de planejamento: 
exemplos e experiências em curso
8.4.7.1. Os fundamentos do georreferenciamento e a experiência aplicada em Guarulhos (original 
em português)
8.4.7.2. Reflexões de Vila Real de Santo Antônio – Portugal
8.4.7.3. Reflexões de Pergamino – Argentina (original em espanhol)
8.4.7.4. Reflexões do Município de Turim: sistema informativo territorial. (original em italiano)
8.4.8. Visita Técnica - Projeto “Regeneração Urbana” do Município de Turim 
8.4.8.1.Mapa dos recursos: culturais, didáticos, institucionais etc.(original em italiano)
8.4.8.2. Análise do território e da condição juvenil. (original em italiano)
8.4.8.3. Projeto “Regeneração Urbana” da cidade de Turim. (original em italiano)
8.4.8.4. Mapeamento dos aspectos críticos. (original em italiano)
8.4.8.5  Mapa da cidade de Turim. (original em italiano)
8.4.9. Relatório do segundo Seminário Internacional – Turim (original em português).

(Footnotes)
1 Obtido do Censo Nacional de População, Domicílios e Habitações 2001.Obtido do site web www.
ec.gba.gov.ar
2 Obtido do Censo Nacional de População, Domicílios e Habitações 2001.Obtido do site web www.
ec.gba.gov.ar 
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